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Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 
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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 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a 
továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási 
és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizott-
sága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Hon-
védelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Kör-
nyezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi 
és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, 
Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Sport és tu-
risztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/6571/5-1449. 
számú módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító indítványok: T/10554/14., T/10/10554/170., T/10554/409. 
 
A Nemzetbiztonsági bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett. 
 
A Költségvetési Tanács módosító javaslatokhoz fűzött T/10554/1450. számú véleményét az ajánlás 
Függeléke tartalmazza. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szöveg-
részeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbí-
rálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti 
tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javasla-
tokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati 
javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 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 vonat-
kozik, 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 bizott-
ság 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. 
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 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcsopor-
tosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirányzat, 
illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a módo-
sító javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 

 
 

I. rész 
 
 

 1. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 14. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (6) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium részéről a PPP programokkal kapcsolatos ki-
adásokhoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulások összege (11. cím, 14. alcím, 1 ., 2., 3., és 5. 
jogcím-csoport) nem lehet kevesebb, mint a mindenkori bérleti díj fele.” 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2411. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 
2412. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc2.jcs), 2413. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc3.jcs), 2414. (1222. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc5.jcs), 3131. (1222. sz. jav. - 10.mell.1.XX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1222. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Költ-
ségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 2. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László kép-
viselők -  a törvényjavaslat 18. § módosítását javasolják: 
 
„18. § [(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (to-
vábbiakban Atv.) 7. §-ában meghatározott – a központi költségvetési támogatás éves mér-
tékére vonatkozó – rendelkezés 2010-ben nem alkalmazható. ] 
 
[(2) Az Atv. 8. §-ának (7) bekezdésében szereplő számítási mód 2010-ben nem alkalmaz-
ható.] 
 
[ (3)] A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos költségek 2010. évi 
kiadási előirányzata [2 219,0] 500,0 millió forint.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az 1. számú melléklet LXIX. Fejezet 7. 
címét is módosítani szükséges. 
 
 Indokolás a T/10554/890. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés elhagyását java-
solja: 
 
[(2) A gyógyító-megelőző ellátásból finanszírozott költségvetési egészségügyi intézmények 
vonatkozásában a központi költségvetés megfelelő előirányzatai 5 000,0 millió forintot tar-
talmaznak a Kormány bérpolitikai intézkedései végrehajtásának fedezetéül. Az összeg tel-
jesülése a tényleges felhasználásnak megfelelően történik.] 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (1448. sz. jav. - új26.§), 14. (1448. sz. jav. - 88.§(1)f)-

g)), 748. (1448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2911. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1.cím7.alcúj12.jcs), 2919. (1448. sz. 

jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), 2921. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.utolsó), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 4. Dr. Schvarcz Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcímen belül az egészségügyi ellátórendszer fej-
lesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti járóbeteg-
szakellátási többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozási összege 
200,0 millió forint, továbbá 200,0 millió forint a fekvőbeteg-szakellátási többletkapacitás-
befogadások várható éves teljesítményének finanszírozási összege.” 
 
 
 Indokolás a T/10554/1147. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 6. Dr. Schvarcz Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógy-
szertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza a 1200,0 millió forint finanszírozási 
előlegre fordítható összeget.” 
 
 Indokolás a T/10554/1149. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 7. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő 
új 26. §  felvételével: 
 
„26. § Az OEP az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott aktív 
fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2010. január hó-
napban kifizeti a 2009. novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét a LXXII. 
Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 18. Összevont szakellátás 
jogcím előirányzat terhére.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (1448. sz. jav. - 25.§(2)), 14. (1448. sz. jav. - 88.§(1)f)-

g)), 748. (1448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2911. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1.cím7.alcúj12.jcs), 2919. (1448. sz. 

jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), 2921. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.utolsó), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 8. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők, valamint Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. 
Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 50. § (2) bekezdés módosí-
tását javasolják: 
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„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. tör-
vény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak 
szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett köz-
oktatási szolgáltatás számától – [190 000] 245 700 forint/év minden valós [– a Közokt. tv. 1. 
számú mellékletében meghatározottak szerint számított –] gyermek, illetve tanuló létszám 
után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, 
szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai 
fejlesztés gondozásban részt vevők – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, 
a 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi 
(8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőok-
tatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.”  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (889. sz. jav. - 50.§(3)), pontjában foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/889, 893. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 9. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők, valamint Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. 
Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdés módosí-
tását javasolják: 
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alap-
ján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a 
Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jo-
gosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 
[190 000] 245 000 forint/év minden valós [– a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatá-
rozottak szerint számított –] ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló létszám után, az így fi-
gyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti okta-
tásban, gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban 
részt vevők – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. 
számú mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. 
a-d) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi) illetve 
átlaglétszáma alapján.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (889. sz. jav. - 50.§(2)), pontjában foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/889, 893. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 11. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, 
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 73. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásár-
lásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben [4 000] 14 000 forint/fő/év összeget kell a köz-
oktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.” 
 
 Indokolás a T/10554/888. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 12. Dr. Jánosi György képviselő -  a törvényjavaslat 82. § (5) bekezdés módosítását 
javasolja: 
 
„(5) A [Magyar] Hungária Televízió Közalapítványnak a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) 
pontja szerint felhasználható céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, [1.] 2. alcím) – 
elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon – [az MTV Zrt. 
közszolgálati műsorai tervének megvalósításához – ideértve a korszerű megjelenésű és 
tartalmú közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését is –, továbbá a közszolgálati 
tevékenysége ellátásához alapvetően szükséges ingatlanok (székhely, stúdiók, gyártóbázis) 
bérleti díjának] ]a Duna Televízió Zrt. Közszolgálati műsorai gyártásához, közvetítési jog vá-
sárlásához, műszaki-technikai fejlesztéséhez nyújtott hozzájárulás[ ]fedezetéül szolgál. [A bér-
beadó által a szerződés szerint kiállított számlán szereplő összegű bérleti díjat közvetlenül 
a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Zrt. engedélyező nyilatkozata alapján.] A folyósí-
tott összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási 
bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántar-
tani.” 
 



 8

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (664. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 18. (664. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.13.címúj2.alc.), 745. (664. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/664. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 13. Deák Istvánné képviselő -  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
86. §  felvételével: 
 
„86. § Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs 
Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, ősi, Tés, Balatonal-
mádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2010. év folyamán esedékes köl-
csöntartozások 50%-át, azaz 73.053.898 forintot. Az elengedett összegek 2010 májusában: 
Várpalota: 40 276 048 forint, Berhida: 5 738 339 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 568 
318 forint, ősi: 5 693 350 forint, Tés: 1 827 494 forint, Balatonalmádi: 10 773 726 forint.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2678. (317. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.új32.címúj1.alc), 
2878. (317. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.c3.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 14. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdését új f)-g) pon-
tokkal javasolja kiegészíteni : 
 
„e) a  25. § (3) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználásának részletes szabályait[.], 
 
f) a 26. §-ban meghatározott finanszírozási változás részletes szabályait, 
 
g) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 7. alcím, 12. Egészségügyi finanszírozás 
váltással kapcsolatos bevétel fizetésének részletes szabályait.” 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (1448. sz. jav. - 25.§(2)), 7. (1448. sz. jav. - új26.§), 
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748. (1448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2911. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1.cím7.alcúj12.jcs), 2919. (1448. sz. jav. 

- 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), 2921. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.utolsó), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 15. Halász János és Gulyás Dénes képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
I. fejezet 10. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására_      [1 000,0]_   1 400,0_     /+400,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2796. (345. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/345. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 16. Herényi Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  12  Duna Televízió támogatása 
     1  Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire_      [2 034,4]_   2 534,4_     /+500,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 709. (1445. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 17. Dr. Jánosi György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. 
cím 1. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása]_      [2 345,5]_   _     /-2345,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (664. sz. jav. - 82.§(5)), 18. (664. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.13.címúj2.alc.), 745. (664. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/664. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 18. Dr. Jánosi György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     2  Hungária Televízió Közalapítvány támogatása_      _   3 500,0_     /+3 500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (664. sz. jav. - 82.§(5)), 17. (664. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 745. (664. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/664. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 19. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
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   1  Köztársasági Elnöki Hivatal_      [1 493,1]_   1 193,1_     /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 417,1]_    117,1_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (1381. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. 
(1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 20. Kósa Lajos és dr. Vitányi István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let VI. fejezet 2. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       2 Debreceni Városi Bíróság épületének rekonstrukciója_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (1382. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1073. 
(1382. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1382. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 21. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek_      [28 393,0]_   27 393,0_     /-1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 121,0]_    121,0_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 116. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 22. Becsó Zsolt, Kovács Ferenc, Bányai Gábor, Domokos László, dr. Ódor Ferenc, 
dr. Szakács Imre, Rácz Róbert, Szűcs Lajos, Manninger Jenő, Lasztovicza Jenő és dr. 
Hargitai János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosí-
tását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése_      [5 746,7]_   12 746,7_     
/+7000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/843. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 23. Dr. Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert, dr. Balsai István, Fülöp István, dr. 
Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Mátrai Márta, dr. Szakács Imre, dr. Dorkota Lajos, 
dr. Vitányi István, Varga Mihály, Balla György, Babák Mihály, Borsos József, dr. Dancsó 
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József, Domokos László, Mádi László, Tállai András, Schmidt Ferenc, Rogán Antal, dr. 
Hargitai János, dr. Kovács Zoltán, dr. Bácskai János, Bebes István, dr. Bóka István, Er-
dős Norbert, Horváth István, Kósa Lajos, Meggyes Tamás, dr. Ódor Ferenc, dr. Tilki At-
tila, Tasó László, Vigh László, Nógrádi László, Balla Mihály, dr. Gógl Árpád, dr. Gruber 
Attila, dr. Nagy Gábor Tamás, Potápi Árpád, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, 
Bencsik János, Márton Attila, dr. Matolcsy György, Nagy Sándor, dr. Nyitrai Zsolt, Püski 
András, dr. Selmeczi Gabriella, Szatmáry Kristóf, Koszorús László, Molnár Béla, dr. 
Mikola István, dr. Heintz Tamás, dr. Horváth Zsolt (Veszprém), dr. Puskás Tivadar, dr. 
Nagy Kálmán, dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Farkas Sándor, Fehérvári 
Tamás, dr. Rétvári Bence, dr. Turi-Kovács Béla, Balog Zoltán, Szászfalvi László, Bíró Il-
dikó, Varga József, Farkas Flórián, dr. Semjén Zsolt, Ékes Ilona, Farkas Sándor, Halász 
János, dr. Cser-Palkovics András, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Kiss Attila, Kubatov 
Gábor, Tellér Gyula, Vincze László, dr. Lukács Tamás, Font Sándor, dr. Ángyán József, 
Bagi Béla, Bodó Imre, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Jakab István, Járvás Ist-
ván, Örvendi László József, dr. Medgyasszay László, Németh Szilárd István, Szűcs Lajos, 
Móring József Attila, Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Ré-
vész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Sol-
tész Miklós, Harrach Péter, dr. Hoppál Péter, dr. Iván László, László Tamás, dr. Szabó 
Erika, dr. Tiba István, Vígh Ilona, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Zombor Gábor, Hirt 
Ferenc, dr. Rétvári Bence, Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, 
Lasztovicza Jenő, Szijjártó Péter, Bánki Erik, Bernáth Ildikó, Czomba Sándor, dr. Czira 
Szabolcs, Kontur Pál, Nagy István, V. Németh Zsolt, Lázár János, Csampa Zsolt, dr. Si-
mon Miklós, Kontrát Károly, Tóth Gábor, Ékes József, dr. Hörcsik Richard és Nógrádi 
Zoltán képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását java-
solják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése_      [5 746,7]    12 746,7      
/+7000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzatok növelésének részbeni forrásaként a XLI. fe-
jezet főösszegét jelölte meg. Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejeze-
tenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 27. (1150. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 29. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 31. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 34. (1150. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 37. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 39. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 41. (1150. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 44. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 46. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 48. 
(1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 54. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 59. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
69. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 90. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 103. 
(1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 105. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 108. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 112. 
(1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 114. (1150. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 746. (1150. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 749. 
(1150. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím3.alc), 2922. (1150. sz. jav. - 3.mell.1.), 2924. (1150. sz. jav. - 3.mell.2.), 2926. (1150. sz. jav. - 

3.mell.3.), 2929. (1150. sz. jav. - 3.mell.4.), 2932. (1150. sz. jav. - 3.mell.5.), 2934. (1150. sz. jav. - 3.mell.7.), 2936. (1150. sz. 
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jav. - 3.mell.8.), 2938. (1150. sz. jav. - 3.mell.9.), 2940. (1150. sz. jav. - 3.mell.10.), 2942. (1150. sz. jav. - 3.mell.11.), 2947. 
(1150. sz. jav. - 3.mell.12.), 2949. (1150. sz. jav. - 3.mell.13.), 2951. (1150. sz. jav. - 3.mell.14.), 2955. (1150. sz. jav. - 3.mell.15.), 
2957. (1150. sz. jav. - 3.mell.16.1.), 2959. (1150. sz. jav. - 3.mell.16.2.), 2962. (1150. sz. jav. - 3.mell.16.3.), 2966. (1150. sz. jav. 

- 3.mell.16.4.), 2969. (1150. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 2977. (1150. sz. jav. - 3.mell.16.6.), 2979. (1150. sz. jav. - 3.mell.17.), 2990. 
(1150. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 2992. (1150. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.), 2997. (1150. sz. jav. - 4.mell.B)előir.), 3001. (1150. sz. jav. - 

5.mell.5.keret), 3003. (1150. sz. jav. - 5.mell.6,keret), 3006. (1150. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3008. (1150. sz. jav. - 5.mell.új10.), 
3010. (1150. sz. jav. - 5.mell.10.keret), 3012. (1150. sz. jav. - 5.mell.új11.), 3014. (1150. sz. jav. - 5.mell.12.), 3016. (1150. sz. 

jav. - 5.mell.13.), 3021. (1150. sz. jav. - 5.mell.14.), 3024. (1150. sz. jav. - 5.mell.15.), 3033. (1150. sz. jav. - 5.mell.16.), 3035. 
(1150. sz. jav. - 5.mell.17.), 3037. (1150. sz. jav. - 5.mell.új18.), 3039. (1150. sz. jav. - 5.mell.18.), 3041. (1150. sz. jav. - 

5.mell.20.), 3044. (1150. sz. jav. - 5.mell.új21.), 3046. (1150. sz. jav. - 5.mell.új22.), 3048. (1150. sz. jav. - 5.mell.új23.), 3050. 
(1150. sz. jav. - 5.mell.új24.), 3055. (1150. sz. jav. - 7.mell.keret), 3062. (1150. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3069. (1150. sz. jav. 

- 7.mell.igény1.b)keret), 3075. (1150. sz. jav. - 7.mell.igény1.c)keret), 3078. (1150. sz. jav. - 7.mell.igény1.d)keret), 3081. (1150. sz. 

jav. - 7.mell.igény1.e)keret), 3084. (1150. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)keret), 3087. (1150. sz. jav. - 7.mell.igény2.b)keret), 3094. 
(1150. sz. jav. - 8.mell.I.új1.), 3097. (1150. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 3099. (1150. sz. jav. - 8.mell.I.új2.), 3101. (1150. sz. jav. - 

8.mell.I.új4.), 3103. (1150. sz. jav. - 8.mell.újII.), 3106. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 3108. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.fajl.), 
3110. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.), 3112. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.2.), 3114. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.3.), 3116. 
(1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.4.), 3118. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.5.), 3120. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.6.), 3122. (1150. sz. jav. - 

8.mell.III.2.7.fajl.), 3124. (1150. sz. jav. - 8.mell.III.2.8.fajl.), 3126. (1150. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 24. Dr. Navracsics Tibor, dr. Latorcai János, Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Kósa 
Lajos, dr. Fónagy János, Soltész Miklós, Bernáth Ildikó, Bánki Erik, dr. Mikola István és 
Ékes József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását 
javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése_      [5 746,7]    12 746,7      
/+7000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzatok növelésének részbeni forrásaként a XLI. fe-
jezet főösszegét jelölte meg. Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejeze-
tenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 28. (1151. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 30. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 32. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35. (1151. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 38. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 40. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 42. (1151. 



 15

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 45. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 47. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49. 
(1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 55. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 60. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
70. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 86. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 91. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 104. 
(1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 106. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 109. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 113. 
(1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 115. (1151. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 747. (1151. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 750. 
(1151. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím3.alc), 833. (1151. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 1187. (1151. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 1947. (1151. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj20.jcs), 2880. (1151. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), 2912. (1151. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs1.jc), 2913. (1151. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs2.jc), 2914. (1151. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs3.jc), 2915. (1151. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs5.jc), 2916. (1151. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs15.jc), 2917. (1151. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs17.jc), 2918. (1151. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), 2923. (1151. sz. jav. - 3.mell.1.), 
2925. (1151. sz. jav. - 3.mell.2.), 2927. (1151. sz. jav. - 3.mell.3.), 2930. (1151. sz. jav. - 3.mell.4.), 2933. (1151. sz. jav. - 

3.mell.5.), 2935. (1151. sz. jav. - 3.mell.7.), 2937. (1151. sz. jav. - 3.mell.8.), 2939. (1151. sz. jav. - 3.mell.9.), 2941. (1151. sz. 

jav. - 3.mell.10.), 2943. (1151. sz. jav. - 3.mell.11.), 2948. (1151. sz. jav. - 3.mell.12.), 2950. (1151. sz. jav. - 3.mell.13.), 2952. 
(1151. sz. jav. - 3.mell.14.), 2956. (1151. sz. jav. - 3.mell.15.), 2958. (1151. sz. jav. - 3.mell.16.1.), 2960. (1151. sz. jav. - 

3.mell.16.2.), 2963. (1151. sz. jav. - 3.mell.16.3.), 2967. (1151. sz. jav. - 3.mell.16.4.), 2970. (1151. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 2978. 
(1151. sz. jav. - 3.mell.16.6.), 2980. (1151. sz. jav. - 3.mell.17.1.), 2988. (1151. sz. jav. - 3.mell.17.2.), 2989. (1151. sz. jav. - 

3.mell.17.3.), 2991. (1151. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 2993. (1151. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.a)), 2994. (1151. sz. jav. - 

3.mell.kieg.10.f)), 2995. (1151. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 2996. (1151. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.m)), 2998. (1151. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.II.előir.), 2999. (1151. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 3002. (1151. sz. jav. - 5.mell.5.keret), 3004. (1151. sz. jav. - 

5.mell.6,keret), 3007. (1151. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3009. (1151. sz. jav. - 5.mell.új10.), 3011. (1151. sz. jav. - 5.mell.10.keret), 
3013. (1151. sz. jav. - 5.mell.új11.), 3015. (1151. sz. jav. - 5.mell.12.), 3017. (1151. sz. jav. - 5.mell.13.), 3022. (1151. sz. jav. - 

5.mell.14.), 3025. (1151. sz. jav. - 5.mell.15.keret), 3030. (1151. sz. jav. - 5.mell.új16.), 3034. (1151. sz. jav. - 5.mell.16.), 3036. 
(1151. sz. jav. - 5.mell.17.igény), 3038. (1151. sz. jav. - 5.mell.új18.), 3040. (1151. sz. jav. - 5.mell.18.), 3042. (1151. sz. jav. - 

5.mell.20.keret), 3045. (1151. sz. jav. - 5.mell.új21.), 3047. (1151. sz. jav. - 5.mell.új22.), 3049. (1151. sz. jav. - 5.mell.új23.), 
3056. (1151. sz. jav. - 7.mell.keret), 3063. (1151. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3070. (1151. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)keret), 
3076. (1151. sz. jav. - 7.mell.igény1.c)keret), 3079. (1151. sz. jav. - 7.mell.igény1.d)keret), 3082. (1151. sz. jav. - 

7.mell.igény1.e)keret), 3085. (1151. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)keret), 3088. (1151. sz. jav. - 7.mell.igény2.b)keret), 3096. (1151. sz. 

jav. - 8.mell.I.új1.), 3098. (1151. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 3100. (1151. sz. jav. - 8.mell.I.új2.), 3102. (1151. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), 
3104. (1151. sz. jav. - 8.mell.újII.), 3107. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 3109. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.fajl.), 3111. 
(1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.), 3113. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.2.), 3115. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.3.), 3117. (1151. sz. jav. 

- 8.mell.III.2.4.), 3119. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.5.), 3121. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.6.), 3123. (1151. sz. jav. - 

8.mell.III.2.7.fajl.), 3125. (1151. sz. jav. - 8.mell.III.2.8.fajl.), 3127. (1151. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 25. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását ja-
vasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése_      [96 495,3]    
100 485,0      /+3989,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 26. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése_      [96 495,3]    
100 485,0      /+3989,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások     
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      1  Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai       [22 
851,7]    24 952,1      /+2100,4 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 28. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai       [22 
851,7]    24 952,1      /+2100,4 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 29. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások    
       2  Körzeti igazgatás       [8 271,6]    13 942,4      /+5670,8 kiad./ 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 30. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     2  Körzeti igazgatás       [8 271,6]    13 942,4      /+5670,8 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 31. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 3. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások     
      3  Körjegyzőség működése       [4 089,0]    6 742,8      /+2653,8 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 32. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 3. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     3  Körjegyzőség működése       [4 089,0]    6 742,8      /+2653,8 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 33. Dr. Bőhm András, Gulyás József és Ikvai-Szabó Imre képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai_      [5 383,7]_   
6 670,3_     /+1 286,6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2496. (1141. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), 2928. 
(1141. sz. jav. - 3.mell.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 34. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai       [5 383,7]    
18 632,0      /+13248,3 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 35. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai       [5 383,7]    
18 632,0      /+13248,3 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 



 21

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 36. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai_      [5 383,7]_   
18 632,0_     /+13248,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2931. (1318. sz. jav. - 3.mell.4.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1318. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 5. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     5  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok       [ 799,5]    1 349,2      /+549,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 38. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 5. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások  
    5  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok       [ 799,5]    1 349,2      /+549,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 39. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 6. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása       [ 147,2]     162,8      /+15,6 
kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 40. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 6. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások  
    6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása       [ 147,2]     162,8      /+15,6 
kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 41. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 7. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglal-
koztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai       [4 923,5]    5 509,5      
/+586,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 42. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 7. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglal-
koztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai       [4 923,5]    5 509,5      
/+586,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 43. Örvendi László József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. feje-
zet 4. cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     8  Üdülőhelyi feladatok_      [4 981,9]_   9 963,8_     /+4981,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (630. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/630. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 44. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 8. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     8  Üdülőhelyi feladatok       [4 981,9]    9 408,3      /+4426,4 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 8. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások  
    8  Üdülőhelyi feladatok       [4 981,9]    9 408,3      /+4426,4 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 46. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 9. alcím módo-
sítását javasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     9  Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése       [1 228,6]    1 249,9      /+21,3 ki-
ad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 47. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 9. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     9  Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése       [1 228,6]    1 249,9      /+21,3 ki-
ad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 48. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím mó-
dosítását javasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Pénzbeli szociális juttatások       [69 401,5]    70 461,5      /+1060,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 49. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások  
    10  Pénzbeli szociális juttatások       [69 401,5]    70 461,5      /+1060,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 50. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
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     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   53 730,6_     
/+16900,0 kiad./ 
 
A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 3. számú mellékletét is módosítani szük-
séges. 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 
1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Tö-
rök Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   36 944,7_     
/+114,1 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. 

- 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 52. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   53 730,6_     
/+16900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 
1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 53. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   53 730,6_     
/+16900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2983. (901. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2987. (901. 

sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/901. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 54. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai       [36 830,6]    42 075,3      
/+5244,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 55. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások  
    11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai       [36 830,6]    42 075,3      
/+5244,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
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turális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56. Béki Gabriella, dr. Molnár Lajos, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   36 750,6_     /-
80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 3. számú mellékletét is 
módosítani szükséges. 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2852. (1152. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.címúj56.alcúj1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1152. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 57. Velkey Gábor, Béki Gabriella és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   34 530,6_     /-
2300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2816. (1153. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím38.alc3.jcs), 2946. (1153. sz. jav. - 3.mell.11.g)igény), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1153. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 58. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai_      [36 830,6]_   53 730,6_     
/+16900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2945. (1155. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2954. (1155. 

sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2984. (1155. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1155. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások       [51 
760,2]    57 670,3      /+5910,1 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
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zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 60. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások       [51 
760,2]    57 670,3      /+5910,1 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 61. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások_      [355 179,4]_   378 154,1_     /+22974,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. (563. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 62. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Tö-
rök Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások_      [355 179,4]_   372 065,3_     /+16885,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 76. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. 

- 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 63. Tatai-Tóth András, dr. Szép Béla, Ecsődi László, Botka Lajosné, dr. Szabó Zol-
tán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Rózsa Endre, Mohácsi József, dr. 
Kolber István, Földesi Zoltán és Tóth Tiborné dr. képviselők -  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_      [355 179,4]_   355 479,4_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 744. (662. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 
2964. (662. sz. jav. - 3.mell.16.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/662. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 64. Tatai-Tóth András, dr. Szép Béla, Ecsődi László, Botka Lajosné, dr. Szabó Zol-
tán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Rózsa Endre, Mohácsi József, dr. 
Kolber István, Földesi Zoltán és Tóth Tiborné dr. képviselők -  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       [355 179,4]    356 079,4      /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2108. (663. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 2971. (663. 

sz. jav. - 3.mell.16.5.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/663. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 65. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, 
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  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_      [355 179,4]_   358 581,1_     /+3401,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2965. (892. sz. jav. - 3.mell.16.4.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/892. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 66. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások_      [355 179,4]_   357 629,6_     /+2450,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 441. (894. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.c), 2973. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2975. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3019. (894. sz. jav. - 

5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/894. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 67. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseres-
nyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások_      [355 179,4]_   357 629,6_     /+2450,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (895. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2974. (895. sz. 

jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2976. (895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3020. (895. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/895. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 68. Szatmáry Kristóf és Márton Attila képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások_      [355 179,4]_   357 881,1_     /+2701,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2968. (1137. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1137. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 69. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások       [355 179,4]    418 884,5      /+63705,1 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 70. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím mó-
dosítását javasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások  
    13  Közoktatási hozzájárulások       [355 179,4]    418 884,5      /+63705,1 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 71. Gusztos Péter, Béki Gabriella és Velkey Gábor képviselők -  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_      [355 179,4]_   355 215,9_     /+36,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504. (1241. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2961. (1241. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1241. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 72. Az Oktatási bizottság -  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       [355 179,4]    356 079,4      /+900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2109. (1449. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 2972. (1449. 

sz. jav. - 3.mell.16.5.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 73. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   105 043,0_     /+1100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 823. (558. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 1718. (558. 

sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2806. (558. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 3031. (558. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjai-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 74. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők, valamint Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 543,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1109. (560. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
1719. (560. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 3027. (560. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/560, 896. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 75. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 483,0_     /+540,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 167. (563. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. (563. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 76. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Tö-
rök Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   100 943,0_     /-3000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. 
(589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. 

- 3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 77. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseres-
nyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 943,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3032. (885. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/885. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 78. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 543,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1116. (891. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
1723. (891. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 3018. (891. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/891. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 79. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 483,0_     /+540,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 441. (894. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2973. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2975. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3019. (894. sz. jav. 

- 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/894. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 80. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseres-
nyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 483,0_     /+540,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (895. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2974. 
(895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2976. (895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3020. (895. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/895. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 82. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 543,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3029. (897. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/897. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 83. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   112 143,0_     /+8200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2495. (1139. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), 3000. 
(1139. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igényúj7.), 3043. (1139. sz. jav. - 5.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1139. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 84. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   104 343,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 926. (1140. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.c), 3023. (1140. 

sz. jav. - 5.mell.14.keret), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1140. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 85. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]    143 678,0      /+39735,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 86. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]    143 678,0      /+39735,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 87. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok_      [103 943,0]_   107 943,0_     /+4000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3026. (1223. sz. jav. - 5.mell.15.keret), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1223. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 88. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Tö-
rök Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatá-
sok_      [14 500,0]_   12 500,0_     /-2000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 743. (589. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. 
(589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. 

- 3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 89. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatá-
sok_      [14 500,0]_   15 500,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3053. (1319. sz. jav. - 6.mell.új4.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1319. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 90. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása_      [11 885,4]    13 870,1      /+1984,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 91. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását ja-
vasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása_      [11 885,4]    13 870,1      /+1984,7 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 92. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása_      [11 885,4]_   11 912,5_     /+27,1 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2066. (1201. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
3057. (1201. sz. jav. - 7.mell.keret), 3064. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3067. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény23.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1201. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 93. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása_      [11 885,4]_   11 935,0_     /+49,6 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2067. (1202. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
3058. (1202. sz. jav. - 7.mell.keret), 3071. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)keret), 3072. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény41.), 
3073. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény42.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1202. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 94. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása_      [11 885,4]_   11 946,4_     /+61,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1125. (1208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
3059. (1208. sz. jav. - 7.mell.keret), 3065. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3066. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény14.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 95. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása_      [11 885,4]_   13 870,1_     /+1984,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3060. (1317. sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. 

jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 
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7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 96. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   3 258,2_     /-494,8 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2584. (557. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
3128. (557. sz. jav. - 8.mell.kieg.új3.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 97. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   5 400,4_     
/+1647,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 946. (559. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
3089. (559. sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/559. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 98. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   4 253,0_     /+500,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335. (561. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 3090. (561. sz. 

jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 99. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   5 400,4_     
/+1647,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 957. (886. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
3095. (886. sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/886. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 100. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   5 400,4_     
/+1647,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3091. (887. sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/887. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 101. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   4 253,0_     /+500,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (898. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 3092. (898. sz. 

jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/898. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 102. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, 
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz_      [3 753,0]_   4 253,0_     /+500,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3093. (899. sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/899. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 103. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz       [3 753,0]    6 407,0      /+2654,0 
kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-



 53

turális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 104. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz       [3 753,0]    6 407,0      /+2654,0 
kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 105. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása       [113 729,5]    113 909,0      /+179,5 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 106. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások  
    2  Egyes szociális feladatok támogatása       [113 729,5]    113 909,0      /+179,5 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 107. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása_      [113 729,5]_   114 002,5_     /+273,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3105. (1157. sz. jav. - 8.mell.II.új3.), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1157. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 108. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  A többcélú kistérségi társulások támogatása       [28 556,3]    30 952,6      /+2396,3 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 109. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módo-
sítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  A többcélú kistérségi társulások támogatása       [28 556,3]    30 952,6      /+2396,3 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 110. Hirt Ferenc, Potápi Árpád, Tóth Ferenc, Horváth István, dr. Braun Márton és 
Kósa Lajos képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 9. cím módosítását 
javasolják: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása_      [35 069,1]_   35 135,1_     
/+66,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (526. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 3129. (526. sz. 

jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 111. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 9. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása_      [35 069,1]_   36 469,1_     
/+1400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2494. (1138. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), 3130. 
(1138. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1138. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 112. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 9. cím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása_      [35 069,1]    38 743,1      
/+3674,0 kiad./ 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 113. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 9. cím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása_      [35 069,1]    38 743,1      
/+3674,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 114. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 10. cím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   10  Címzett és céltámogatások_      [1 000,0]    10 000,0      /+9000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 115. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 10. cím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   10  Címzett és céltámogatások_      [1 000,0]    10 000,0      /+9000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 116. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
    10  Címzett és céltámogatások_      [1 000,0]    10 000,0      /+9000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. 
(1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mező-
gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 117. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 11. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11 Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása_      _   10 170,0_     /+10 170,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 706. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, az Önkormány-
zati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 118. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Bp. XV. ker. Panel Intézményi Program Felújítási Alprogram - XV. ker. mintaprojekt_      
_    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (535. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/535. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 119. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Bp. XV. ker. Panel Program Zöldfelületi locsolóhálózat létesítése - mintaprojekt_      _    
30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 639. (536. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/536, 543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 121. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Panel Programot megalapozó teljes körű, értéknövelő felújítást tartalmazó mintatervek 
készítése lakóépületekre-Bp. XV. Ker. mintaprojekt_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 647. (544. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 122. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Bp. XV. Ker. Panel Intézményi Program Sportközpont Alprogram_      _    100,0_     
/+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 649. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 123. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Bp. XV. Ker és országos Panel Szociális Program_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 652. (549. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 124. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Bp. XV. ker. Vízi-komplexum_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643. (540. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/540. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 125. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Bp. XV. ker. Sport- és többcélú rendezvénycsarnok építése a XV. kerületben - tervezés, 
terület előkészítés_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (541. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 126. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Bp. XV. ker. P+R parkoló létesítése és a 69-es villamos meghosszabbítása a Rákospalotai 
határút és a Szentmihályi út csomópontjáig - tervezés, terület előkészítés_      _    50,0_     
/+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645. (542. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/542. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Bp. XV. Ker. Lakótelepi parkolás fejlesztése-mintaprojekt_      _    200,0_     /+200,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 648. (545. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 128. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Bp. XV. Ker. Panel Intézményi Program Ifjúsági Központ Kialakítása Alprogram-XV. 
ker. mintaprojekt_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 650. (547. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 129. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Bp. XV. Ker. Panel Intézményi Program Közösségi terek Fejlesztése Alprogram-
mintaprojekt_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (548. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 130. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Bp. XV. ker. Keresztény Közösségi Ház és Óvoda Pestújhelyen — tervezés, előkészítése_      
_    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 654. (551. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 131. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 



 65

   13 Bp. XV. ker. Rákos út – Rákospalota fő utcájának revitalizációja_      _    40,0_     /+40,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (552. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/552. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 132. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13  Bp. XV. Ker. Újpalota - Fő tér kialakítása - tervpályázat, tervezés, terület előkészítés_      
_    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (553. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/553. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 133. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 „Máltai típusú” játszótér építése a XV. kerület Újpalotai templomnál_      _    60,0_     
/+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 640. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 134. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 A rákospalotai védett MÁV telep átfogó környezetalakítása, rekonstrukció előkészítése_      
_    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 641. (538. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/538. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 M3-as városi autópálya bevezető XV. kerületi szakaszán a hiányzó zajvédő fal szakaszok 
megépítése, a meglévő zajvédő falak rekonstrukciója_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 642. (539. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/539. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 136. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Ráhordó buszjáratok a XV. Kerületben levő vasúti megállóhelyekre - tervezés, terület elő-
készítése_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (600. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/600. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 137. Dr. Tiba István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 14. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   14  Balmazújvárosi sport és rendezvénycsarnok építése_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 653. (550. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 138. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
kiegészítését javasolja a következő új 15. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
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   15 Pécs város kerékpárút gerinchálózat és Kozármisleny városával való összekötés tervezése, 
kivitelezése_      _    375,0_     /+375,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683. (1060. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1060. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 139. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
kiegészítését javasolja a következő új 16. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  16 Körforgalom építése a 71-es út- Zrínyi utca - Mohácsi út kereszteződésében_      _    50,0_     
/+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (1061. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1061. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 140. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
kiegészítését javasolja a következő új 17. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   17 A PTE 400 ágyas klinikai tömb és a kertvárosi Traumatológiai Központ helikopter leszál-
lóinak bővítése_      _    40,0_     /+40 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (1059. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1059. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 141. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
kiegészítését javasolja a következő új 18. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   18 Pécs városa elkerülő úthálózata, illetve a Sopianae-terv útburkolat csere programjának 
folytatása_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (1062. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1062. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 142. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím, 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1074. (1410. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1175. 
(1410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 1548. (1410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 143. Szűcs Lajos és Czerván György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1557. (16. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 2144. (16. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 2779. (16. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 144. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1363. (22. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/22. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 145. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1362. (23. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 146. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 146,8_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 863,7_     /-650,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 024,7_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1319. (24. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/24. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 147. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1351. (25. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 148. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2410. (26. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 149. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1360. (27. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 150. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1359. (28. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 151. Lezsák Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 866,8_     /-80,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    175,4_     /-80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1493. (30. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 152. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 661,8_     /-285,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 300,7_     /-213,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 102,7_     /-72,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1669. (77. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj42.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 153. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1049. (239. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1153. 
(239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 1525. (239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 154. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1154. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 1580. (252. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 155. Firtl Mátyás és Ivanics Ferenc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1361. (274. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/274. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 156. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 263,7_     /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1398. (293. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 157. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 816,8_     /-130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    125,4_     /-130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2233. (402. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 158. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2229. (418. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/418. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 159. Lezsák Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 796,8_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    105,4_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1494. (459. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 160. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 806,8_     /-140,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    115,4_     /-140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1506. (461. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 161. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 776,8_     /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    85,4_     /-170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2345. (462. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 162. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1504. (488. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 163. Dr. Szabó Erika képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1995. (513. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 164. Dr. Szabó Erika képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1993. (514. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/514. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 165. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 800,8_     /-146,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    109,4_     /-146,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 857. (531. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/531. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 166. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 096,8_     /-1850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 013,7_     /-1500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    824,7_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 202. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 
1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 167. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 096,8_     /-1850,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 013,7_     /-1500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    824,7_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. (563. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 168. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 713,7_     /-800,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    974,7_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1337. (701. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 169. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 921,8_     /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    230,4_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1453. (707. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/707. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 170. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 693,7_     /-820,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    994,7_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2441. (723. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/723. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 171. Tóth Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1501. (725. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/725. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 172. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 146,8_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 113,7_     /-400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    774,7_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1879. (742. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/742. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 173. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 896,8_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    205,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2322. (746. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/746. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 174. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 763,7_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    924,7_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1320. (800. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/800. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 175. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 763,7_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    924,7_     /-250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1321. (801. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/801. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 176. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [4 513,7]    3 763,7      /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 174,7]     924,7      /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1207. (802. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/802. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 177. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [4 513,7]    3 763,7      /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 174,7]     924,7      /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1208. (803. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/803. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 178. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [4 513,7]    3 763,7      /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 174,7]     924,7      /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1308. (804. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/804. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 179. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 796,8_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [4 513,7]    4 413,7      /-100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 174,7]    1 124,7      /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1313. (807. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/807. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 180. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 646,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [4 513,7]    4 263,7      /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 174,7]    1 124,7      /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1322. (826. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/826. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 181. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 096,8_     /-1850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 013,7_     /-1500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    824,7_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 206. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 
1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 182. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 046,8_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 013,7_     /-500 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    774,7_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1571. (962. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/962. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 183. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 046,8_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 013,7_     /-500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    774,7_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1572. (971. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/971. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 184. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 728. (977. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1835. 
(977. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/977. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 185. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 046,8_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 013,7_     /-500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    774,7_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1579. (986. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/986. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 186. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 581. (1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 732. (1161. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1869. (1161. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 187. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 946,8_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 863,7_     /-650,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    824,7_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1195. (1174. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj20), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 188. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 746,8_     /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    55,4_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1893. (1229. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1229. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 189. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 846,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    155,4_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 583. (1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 600. (1234. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 1925. (1234. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 190. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
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     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 996,8_     /-950,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 613,7_     /-900,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1670. (1378. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj42.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1378. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 146,8_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 763,7_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671. (1379. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj42.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1379. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 192. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   4 446,8_     /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   3 313,7_     /-1200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_    874,7_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1235. (1403. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1403. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 193. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 696,8_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 313,7_     /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 124,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2223. (1442. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1442. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 194. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 446,8_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 513,7]_   4 113,7_     /-400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 174,7]_   1 074,7_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1921. (1443. sz. jav. - 
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1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj2..jcsúj4.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1443. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 195. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás_      [5 946,8]_   5 916,8_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 255,4]_    225,4_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2395. (1444. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 196. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   9 683,3_     /-2687,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   6 019,5_     /-2687,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2425. (13. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 197. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 270,8_     /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 898,5]_    798,5_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1554. (232. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 1710. (232. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 198. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 870,8_     /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 207,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2469. (243. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 199. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   3 410,8_     /-8 960,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [2 908,7]_   2 308,7_     /-600,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 795,5]_    635,5_     /-160,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_    707,0_     /-8 000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 898,5]_    698,5_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 866. (460. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 1075. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 1133. (460. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím3.alc5.jcs), 2690. (460. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2892. (460. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 200. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 220,8_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 557,0_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1130. (512. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 201. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 320,8_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 657,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1132. (525. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 202. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   3 410,8_     /-8960,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [2 908,7]_   2 308,7_     /-600,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 795,5]_    635,5_     /-160,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_    707,0_     /-8000,0 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 898,5]_    698,5_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 
1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
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Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 203. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   3 410,8_     /-8960,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások_      [2 908,7]_   2 308,7_     /-600,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 795,5]_    635,5_     /-160,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_    707,0_     /-8000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 898,5]_    698,5_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 228. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. (563. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 204. Örvendi László József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   7 388,9_     /-4981,9 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [2 908,7]_   2 308,7_     /-600,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 795,5]_    635,5_     /-160,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [8 707,0]    4 685,1      /-4021,9 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 898,5]_    698,5_     /-200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibát tartalmaz! 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (630. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/630. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 205. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 570,8_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   7 907,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 832. (704. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj  6. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/704. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 206. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   3 410,8_     /-8960,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [2 908,7]_   2 308,7_     /-600,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 795,5]_    635,5_     /-160,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_    707,0_     /-8000,0 kiad./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 898,5]_    698,5_     /-200,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 
1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 207. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 670,8_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 007,0_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2471. (1043. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1043. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 208. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 620,8_     /-750,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások       [8 707,0]    7 957,0      /-750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2266. (1167. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 209. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 620,8_     /-750,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   7 957,0_     /-750,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1230. (1194. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 210. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 470,8_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   7 807,0_     /-900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2270. (1338. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj16.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1338. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 211. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 870,8_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 207,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2271. (1340. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 212. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 250,8_     /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 587,0_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2272. (1342. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1342. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 213. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 290,8_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 627,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2273. (1344. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 214. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 340,8_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 677,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2274. (1346. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 215. Kósa Lajos és dr. Vitányi István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 620,8_     /-750,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   7 957,0_     /-750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (1382. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.c1.alcúj2.jcs), 1073. 
(1382. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1382. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 216. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   12 350,8_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   8 687,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2480. (1395. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 217. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
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     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság_      [12 370,8]_   11 570,8_     /-800,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 707,0]_   7 907,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1239. (1417. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1417. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 218. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 2. cím elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   [2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ]_      [ 
656,8]_   _     /-656,8 tám./ 
         [ [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 461,7]_   _     /-461,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 111,3]_   _     /-111,3 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 157,8]_   _     /-157,8 kiad./ 
         [ [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások]_      [ 26,0]_   _     /-26,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2371. (520. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 219. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
567,8_     /-89,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    68,8_     /-89,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1672. (72. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj43.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/72. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 220. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
388,8_     /-268,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    378,6_     /-83,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    84,2_     /-27,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_   _     /-157,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1656. (95. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj32.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/95. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 221. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
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                3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2487. (363. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 222. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2265. (368. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/368. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 223. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./          
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2036. (376. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj56.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/376. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 224. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2821. (447. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alc1.jcsúj1.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/447, 448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 226. Hirt Ferenc, Potápi Árpád, Tóth Ferenc, Horváth István, dr. Braun Márton és 
Kósa Lajos képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását 
javasolják: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
590,8_     /-66,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    113,8_     /-44,0 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (526. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 3129. (526. sz. 

jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 227. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 658. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. 
(562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1037. (562. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.3.c), 1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 228. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 336. (563. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. 
(563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 229. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
609,8_     /-47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    110,8_     /-47,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2320. (732. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/732. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 230. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 672. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. 
(900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1040. (900. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 231. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
106,8_     /-550,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    99,0_     /-58,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    20,8_     /-5,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1280. (999. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/999. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 232. Dr. Kupper András és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
156,8_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    201,7_     /-260,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    41,3_     /-70,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,8_     /-148,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2456. (1000. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1000. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 233. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2372. (1200. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj10.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 234. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2443. (1205. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1205. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 235. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,8_     /-148,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    2,0_     /-24,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2415. (1211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1211. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 236. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_   
_     /-656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    69,7_     /-392,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    17,3_     /-94,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    9,0_     /-148,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    4,0_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2110. (1217. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 237. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
56,8_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    71,7_     /-390,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    21,3_     /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    57,8_     /-100,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    6,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2378. (1246. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj39.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 238. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
56,8_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 461,7]_    71,7_     /-390,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 111,3]_    21,3_     /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    57,8_     /-100,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 26,0]_    6,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1923. (1247. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj 

7.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 239. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800, kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 878. (5. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/5. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 240. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1804. (6. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/6. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 241. Szűcs Lajos és Czerván György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1566. (17. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/17. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 242. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2276. (18. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 243. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2238. (29. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 244. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 885. (31. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 245. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 873. (35. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/35. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 246. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 874. (39. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 247. Molnár Oszkár képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2234. (40. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 248. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2243. (43. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 249. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1188. (61. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 250. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1924. (82. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 251. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2239. (103. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 252. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2240. (104. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 253. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2244. (105. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 254. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2247. (107. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 255. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2429. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 256. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1331. (140. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 257. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2314. (159. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 258. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1830. (160. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 259. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 



 125

   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
232,9_     /-310,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 933,2_     /-310,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2327. (185. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 260. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
522,9_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 223,2_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1403. (186. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 261. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
952,9_     /-590,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 653,2_     /-590,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2328. (187. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 262. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
496,7_     /-46,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 197,0_     /-46,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2470. (188. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 263. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
532,9_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 233,2_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2329. (189. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/189. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 264. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1386. (190. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 265. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
485,9_     /-57,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 186,2_     /-57,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1837. (191. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 266. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
462,9_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 163,2_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1387. (192. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 267. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1389. (194. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 268. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2323. (196. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 269. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1838. (197. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 270. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
392,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 093,2_     /-150,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (198. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 271. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
462,9_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 163,2_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1401. (199. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 272. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
082,9_     /-460,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 783,2_     /-460,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1356. (200. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/200. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 273. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1408. (203. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 274. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
512,9_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 213,2_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1418. (208. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 275. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1315. (213. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 276. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2331. (214. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 277. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
522,9_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 223,2_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1977. (215. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 278. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
532,9_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 233,2_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2305. (216. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 279. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1323. (218. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 280. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1316. (219. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 281. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
912,9_     /-630,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 613,2_     /-630,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1312. (222. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/222. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 282. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1919. (223. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.címúj21.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 283. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
472,9_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 173,2_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1302. (225. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 284. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1292. (226. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 285. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
527,9_     /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 228,2_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1848. (227. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 286. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 



 137

X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1845. (253. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 287. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1298. (281. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 288. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1407. (287. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/287. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 289. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1281. (289. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/289. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 290. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888. (290. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/290. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 291. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1272. (292. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 292. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1399. (294. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 293. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1400. (295. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 294. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
512,9_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 213,2_     /-30,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2170. (299. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/299. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 295. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2332. (301. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 296. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1854. (305. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/305. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 297. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [2 688,4]_   1 888,4_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2235. (306. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/306. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 298. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2216. (308. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/308. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 299. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 931. (309. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj1.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 300. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1822. (310. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 301. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 995. (313. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 2.jcs), 
996. (313. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 3.jcs), 997. (313. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 4.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/313. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 302. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1301. (320. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 303. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
244,9_     /-298,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 945,2_     /-298,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2275. (352. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj19.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 304. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
305,2_     /-237,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 005,5_     /-237,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 838. (379. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/379. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 305. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
077,9_     /-465,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 778,2_     /-465,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1855. (380. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 306. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
457,4_     /-85,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 157,7_     /-85,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2269. (381. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj16.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 307. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
262,9_     /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 963,2_     /-280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 837. (382. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/382. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 308. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
194,9_     /-348,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 895,2_     /-348,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2218. (401. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 309. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1859. (404. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/404. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 310. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1284. (411. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/411. számon. 
A módosító javaslatot: 



 148

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 311. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
692,9_     /-850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 393,2_     /-850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 990. (422. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 312. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1928. (433. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/433. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 313. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1894. (440. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 314. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1868. (441. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/441. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 315. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2436. (443. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.címúj1.alc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 316. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1382. (444. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 317. Babák Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1 000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2437. (445. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.címúj1.alc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 318. Babák Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 834. (446. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 319. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2775. (449. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.címúj1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 320. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
692,9_     /-850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 393,2_     /-850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2201. (450. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 321. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2156. (454. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcsúj28.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 322. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
510,9_     /-32,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 211,2_     /-32,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1254. (456. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 323. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés   
               3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2343. (466. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 324. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2823. (483. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/483. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 325. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1912. (485. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 326. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1870. (487. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 327. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [2 688,4]    2 288,4      /-400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 726,4]     626,4      /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1505. (489. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 328. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
342,9_     /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 043,2_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1295. (490. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/490. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 329. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1899. (504. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj56.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/504. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 330. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2228. (505. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/505. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 331. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1613. (506. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/506. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 332. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 916. (507. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/507. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 333. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1791. (532. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/532. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 334. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1797. (533. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/533. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 335. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (561. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 3090. (561. 

sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 336. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   13 
542,9_     /-4000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   28 243,2_     /-4000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. 
(563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 337. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 852. (572. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj4.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/572. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 338. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
517,9_     /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 218,2_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1790. (594. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj2jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/594. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 339. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2868. (599. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/599. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 340. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
392,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 093,2_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 859. (601. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/601. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 341. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1129. (602. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj8jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/602. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 342. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1962. (603. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/603. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 343. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1915. (604. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/604. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 344. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1951. (605. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/605. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 345. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1965. (606. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/606. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 346. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1966. (607. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/607. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 347. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1961. (608. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/608. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 348. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1963. (609. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/609. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 349. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1964. (610. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/610. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 350. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1700. (611. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/611. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 351. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1688. (612. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/612. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 352. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1689. (613. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/613. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 353. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1690. (614. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/614. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 354. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1691. (615. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/615. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 355. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1692. (616. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/616. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 356. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1693. (617. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/617. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 357. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1694. (618. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/618. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 358. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1698. (619. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/619. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 359. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   11 
551,9_     /-5991,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   26 252,2_     /-5991,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 927. (624. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/624. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 360. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 932. (625. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/625. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 361. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1699. (627. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/627. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 362. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások       [32 243,2]    31 243,2      /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1189. (628. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/628. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 363. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1196. (629. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/629. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 364. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1701. (631. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/631. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 365. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1702. (632. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/632. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 366. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2349. (637. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj 5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/637. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 367. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2283. (640. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj25.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/640. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 368. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   14 
542,9_     /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   29 243,2_     /-3000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1474. (642. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/642. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 369. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
042,9_     /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   30 743,2_     /-1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2457. (643. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc11.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/643. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 370. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1703. (644. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/644. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 371. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1981. (645. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/645. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 372. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1325. (648. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/648. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 373. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./      
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1704. (651. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/651. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 374. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1705. (652. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/652. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 375. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282. (653. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/653. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 376. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1871. (659. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/659. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 377. Bányai Gábor és Kékkői Zoltán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 993. (665. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/665. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 378. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1536. (668. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/668. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 379. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1263. (669. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/669. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 380. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1371. (670. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/670. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 381. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
382,9_     /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 083,2_     /-160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1244. (671. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/671. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 382. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
282,9_     /-260,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 983,2_     /-260,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1245. (672. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/672. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 383. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1417. (673. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/673. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 384. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 980. (674. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/674. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 385. Jakab István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 983. (675. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/675. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 386. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 929. (676. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/676. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 387. Dr. Ángyán József, Jakab István, Font Sándor és Örvendi László József képvi-
selők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   15 
542,9_     /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   30 243,2_     /-2000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 986. (677. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/677. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 388. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
382,9_     /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 083,2_     /-160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2009. (679. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/679. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 389. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 918. (705. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/705. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 390. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   13 
542,9_     /-4000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   28 243,2_     /-4000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2440. (721. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.c), 2718. (721. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/721. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 391. Tóth Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2833. (726. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/726. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 392. Dr. Kupper András és dr. Fónagy János képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1269. (743. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/743. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 393. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1537. (769. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/769. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 394. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
552,9_     /-990,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 253,2_     /-990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1514. (774. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/774. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 395. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
552,9_     /-990,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 253,2_     /-990,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1206. (777. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/777. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 396. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1526. (778. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/778. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 397. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
552,9_     /-990,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 253,2_     /-990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1546. (780. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/780. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 398. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
374,7_     /-168,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 075,0_     /-168,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2211. (782. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/782. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 399. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
462,9_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 163,2_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2291. (784. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/784. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 



 188

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 400. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2195. (785. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/785. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 401. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2196. (786. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/786. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 402. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2224. (787. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/787. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 403. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
162,9_     /-380,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 863,2_     /-380,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2225. (788. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/788. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 404. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
552,9_     /-990,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 253,2_     /-990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1538. (791. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/791. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 405. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
402,9_     /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 103,2_     /-140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2184. (792. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/792. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 406. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
462,9_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 163,2_     /-80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2342. (793. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/793. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 407. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2488. (799. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 408. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1515. (809. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/809. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 409. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
445,6_     /-97,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 145,9_     /-97,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1516. (810. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/810. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 410. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
293,2_     /-249,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,5_     /-249,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2185. (811. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/811. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 411. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
504,9_     /-38,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 205,2_     /-38,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2292. (813. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/813. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 412. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
270,9_     /-272,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 971,2_     /-272,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1551. (814. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/814. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 413. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 



 194

 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
327,4_     /-215,5 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 027,7_     /-215,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2174. (818. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/818. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 414. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
552,9_     /-990,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 253,2_     /-990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1539. (819. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/819. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 415. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
532,9_     /-10,0 tám./ 
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           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 233,2_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1529. (820. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/820. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 416. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1540. (821. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 417. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1517. (822. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/822. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 418. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1595. (823. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 419. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1541. (824. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/824. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 420. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
522,9_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 223,2_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2198. (825. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/825. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 421. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2203. (828. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/828. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 422. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2334. (829. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/829. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 423. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1542. (830. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/830. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 424. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1543. (831. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/831. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 425. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2215. (832. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 426. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
237,9_     /-305,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 938,2_     /-305,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1326. (833. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/833. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 427. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2309. (834. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/834. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 428. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
092,9_     /-450,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 793,2_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1465. (835. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/835. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 429. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2489. (836. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/836. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 430. Dr. Kovács Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1593. (837. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/837. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 431. Dr. Kovács Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1544. (838. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/838. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 432. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1519. (840. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/840. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 433. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1545. (841. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/841. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 434. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1520. (842. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/842. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 435. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1496. (845. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/845. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 436. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
527,9_     /-15,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 228,2_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1488. (851. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/851. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 437. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
522,9_     /-20,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 223,2_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1481. (852. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/852. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 438. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1878. (855. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/855. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 439. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2465. (873. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/873. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 440. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
444,9_     /-98,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 145,2_     /-98,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2212. (883. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/883. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 441. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   14 
552,7_     /-2990,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   29 253,0_     /-2990,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 79. (894. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2973. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2975. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3019. (894. sz. jav. 

- 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/894. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 442. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (898. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 3092. (898. 

sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/898. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 443. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1531. (951. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/951. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 444. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
792,9_     /-750,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 493,2_     /-750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1270. (967. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/967. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 445. Dr. Ángyán József és Ékes József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1000. (1001. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím11.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1001. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 446. Dr. Ángyán József és Ékes József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
072,9_     /-470,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások       [32 243,2]    31 773,2      /-470,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934. (1002. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 
935. (1002. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1002. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
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bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 447. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1695. (1008. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1008. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 448. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1696. (1009. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1009. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 449. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1317. (1010. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1010. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 450. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1318. (1011. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1011. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 451. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
342,9_     /-1200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 043,2_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1219. (1012. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1012. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 452. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1220. (1013. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1013. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 453. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
432,9_     /-110,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 133,2_     /-110,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1221. (1014. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1014. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 454. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
042,9_     /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   30 743,2_     /-1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1223. (1018. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1018. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 455. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 881. (1020. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1020. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 456. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 855. (1029. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1029. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 457. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1907. (1030. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcsúj15.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1030. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 458. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 854. (1033. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1033. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 459. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1224. (1041. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1041. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 460. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1409. (1051. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1051. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 461. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2293. (1052. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1052. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 462. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1294. (1053. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1053. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 463. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 924. (1065. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.címúj28.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1065. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 464. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
692,9_     /-850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 393,2_     /-850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2168. (1066. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1066. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 465. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2294. (1069. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1069. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 466. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2313. (1070. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1070. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 467. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
162,9_     /-380,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 863,2_     /-380,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2015. (1071. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1071. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 468. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
482,9_     /-60,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 183,2_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2016. (1072. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1072. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 469. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
182,9_     /-360,0 tám./ 
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       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 883,2_     /-360,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2017. (1073. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1073. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 470. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
467,9_     /-75,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 168,2_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2011. (1081. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1081. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 471. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
372,9_     /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 073,2_     /-170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2000. (1082. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1082. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 472. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
472,9_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 173,2_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2012. (1083. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1083. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 473. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
662,9_     /-880,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 363,2_     /-880,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2001. (1084. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1084. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 474. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
402,9_     /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 103,2_     /-140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2013. (1085. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1085. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 475. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2002. (1086. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1086. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 476. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
917,9_     /-625,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 618,2_     /-625,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2003. (1087. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1087. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 477. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [32 243,2]    32 043,2      /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2004. (1088. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1088. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 478. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
482,9_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 183,2_     /-60,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2005. (1089. sz. jav. - 
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1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1089. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 479. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
kiegészítését javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
182,9_     /-360,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 883,2_     /-360,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2006. (1090. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1090. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 480. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
162,9_     /-380,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 863,2_     /-380,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2007. (1091. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1091. számon. 
A módosító javaslatot: 

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



 224

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 481. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2008. (1092. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1092. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 482. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1354. (1100. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1100. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 483. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1467. (1103. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 484. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2245. (1104. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1104. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 485. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
537,9_     /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 238,2_     /-5,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2421. (1107. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 486. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1575. (1109. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1109. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 487. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1633. (1113. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1113. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 488. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1808. (1114. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1114. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 489. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1639. (1118. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 490. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1635. (1121. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1121. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 491. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal       [17 542,9]    17 
242,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [32 243,2]    31 943,2      /-300,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2467. (1126. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 492. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2376. (1133. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj17.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 493. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
332,9_     /-210,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 033,2_     /-210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1683. (1135. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj20.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1135. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 494. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
392,9_     /-150,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 093,2_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2841. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 2843. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 2845. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 2847. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 2849. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 2851. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 495. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2860. (1158. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc5.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1158. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 496. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1905. (1160. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1160. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 497. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2482. (1164. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1164. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 498. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 835. (1169. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1169. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 499. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1228. (1176. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 500. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 888. (1189. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1189. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 501. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1229. (1192. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 502. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1472. (1193. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 503. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1564. (1235. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1235. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 504. Gusztos Péter, Béki Gabriella és Velkey Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
506,4_     /-36,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 206,7_     /-36,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1241. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2961. 
(1241. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 505. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
342,9_     /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 043,2_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2483. (1259. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1259. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 506. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
342,9_     /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 043,2_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1902. (1264. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj56.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1264. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 507. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
392,9_     /-150,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 093,2_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1697. (1279. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1279. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 508. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal       [17 542,9]    16 
892,9      /-650,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés   
             3  Dologi kiadások       [32 243,2]    31 593,2      /-650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1978. (1280. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 509. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
342,9_     /-1 200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 043,2_     /-1 200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1983. (1282. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 510. Kékkői Zoltán József, dr. Ángyán József, Font Sándor, Jakab István, Ékes Jó-
zsef és dr. Medgyasszay László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
102,9_     /-440,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 803,2_     /-440,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 981. (1286. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc7.jcs), 
2154. (1286. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1286. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 511. Dr. Tiba István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
392,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 093,2_     /-150,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1706. (1288. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1288. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 512. Farkas Flórián képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
422,9_     /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 123,2_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1707. (1289. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1289. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 513. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
472,9_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 173,2_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2246. (1292. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 



 239

 Indokolás a T/10554/1292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 514. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1615. (1295. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 515. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
242,9_     /-1300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   30 943,2_     /-1300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1611. (1296. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 516. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1612. (1297. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1297. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 517. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1616. (1298. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1298. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 518. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1901. (1299. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj56.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1299. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 519. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1903. (1300. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj56.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1300. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 520. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
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       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1617. (1305. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1305. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 521. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
692,9_     /-850,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 393,2_     /-850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1618. (1306. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1306. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 522. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./         
 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1619. (1307. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1307. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 523. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1620. (1308. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1308. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 524. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 891. (1313. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1313. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 525. Dr. Turi-Kovács Béla képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
494,9_     /-48,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 195,2_     /-48,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 860. (1314. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj89.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1314. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 526. Dr. Turi-Kovács Béla képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
822,9_     /-720,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 523,2_     /-720,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 861. (1315. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj89.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1315. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 527. Dr. Turi-Kovács Béla és dr. Nagy Andor képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
522,9_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 223,2_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 862. (1316. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj91.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 528. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1508. (1321. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1321. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 529. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
517,9_     /-25,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 218,2_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1510. (1322. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1322. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 530. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
517,9_     /-25,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 218,2_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1499. (1323. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1323. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 531. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
517,9_     /-25,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 218,2_     /-25,0 kiad./ 



 247

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1491. (1324. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1324. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 532. Potápi Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1583. (1329. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1329. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 533. Potápi Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1810. (1330. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1330. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 534. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
537,9_     /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 238,2_     /-5,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2420. (1331. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1331. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 535. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
534,9_     /-8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 235,2_     /-8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 872. (1332. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1332. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 536. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1602. (1333. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1333. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 537. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1587. (1334. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1334. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 538. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2044. (1335. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.címúj18.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 539. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
417,9_     /-125,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 118,2_     /-125,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1581. (1336. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1336. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 540. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
142,9_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 843,2_     /-400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1596. (1337. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1337. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 541. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 853. (1339. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj6jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1339. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 542. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2827. (1341. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1341. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 543. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
527,9_     /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 228,2_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2232. (1343. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 544. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
242,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 943,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2236. (1345. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 545. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2455. (1347. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1347. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 546. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
342,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 043,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1605. (1348. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj18.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1348. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 547. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
842,9_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 543,2_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1598. (1349. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 548. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1588. (1350. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 549. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
742,9_     /-800,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 443,2_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1594. (1351. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1351. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 550. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
383,9_     /-159,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [32 243,2]    32 084,2      /-159,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2089. (1352. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím22.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1352. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 551. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2098. (1353. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 552. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2091. (1354. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.címúj35.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 553. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2097. (1355. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.címúj38.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1355. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 554. Dr. Heintz Tamás és Balla Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
492,9_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 193,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2090. (1356. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím22.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1356. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 555. Dr. Kelemen András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
382,9_     /-160,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 083,2_     /-160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (1357. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alcúj4.ecs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1357. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 556. Dr. Kelemen András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
542,9_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 243,2_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 740. (1358. sz. jav. - 1.mell.X.fej.12.cím1.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1358. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 557. Németh Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1437. (1361. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 558. Németh Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
642,9_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 343,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1473. (1362. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 559. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
326,9_     /-216,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 027,2_     /-216,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1233. (1369. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 560. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
362,9_     /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 063,2_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2284. (1370. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj25.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1370. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 561. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
519,9_     /-23,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 220,2_     /-23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2295. (1371. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 562. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   16 
942,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 643,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1942. (1380. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 563. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2241. (1393. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 564. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
502,9_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 203,2_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2237. (1400. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1400. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 565. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
353,9_     /-189,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 054,2_     /-189,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2296. (1402. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 566. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
042,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 743,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2297. (1404. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1404. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 567. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
192,9_     /-350,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 893,2_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1237. (1414. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1414. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 568. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
442,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   32 143,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2302. (1437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1437. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 569. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    830,0_     /-170,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    913,9_     /-170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876. (57. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 570. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    810,0_     /-190,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    893,9_     /-190,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1528. (83. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 571. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    750,0_     /-250,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    833,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2157. (437. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcsúj28.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 572. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 866. (460. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 1075. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 1133. (460. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím3.alc5.jcs), 2690. (460. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2892. (460. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 573. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    700,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    783,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 831. (636. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj 6jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/636. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 574. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    920,0_     /-80,0 
tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_   1 003,9_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2829. (731. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.címúj50.alcúj1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/731. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 575. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    900,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    983,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1910. (733. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/733. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 576. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1448. (738. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 2128. (738. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/738. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 577. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 726. (911. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1945. 
(911. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/911. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 578. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1929. (913. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
2389. (913. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/913. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 579. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    820,0_     /-180,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    903,9_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1932. (914. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/914. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 580. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    650,0_     /-350,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    733,9_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1226. (1050. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2639. (1050. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1050. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 581. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 732. 
(1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1869. (1161. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 582. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1124. (1191. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
2032. (1191. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), 2902. (1191. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1191. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 583. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet_      [1 000,0]_    800,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 083,9]_    883,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 600. 
(1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 1925. (1234. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 584. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 
támogatása_      [ 80,0]_    60,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 19,1]_    16,1_     /-3,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,8]_    3,8_     /-1,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 16,5]_    11,5_     /-5,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 39,6]_    28,6_     /-11,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 713. (58. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1533. 
(58. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 585. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 
támogatása_      [ 80,0]_    45,0_     /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 39,6]_    4,6_     /-35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1663. (100. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj36.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 586. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 
támogatása_      [ 80,0]_    40,0_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 19,1]_    13,1_     /-6,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,8]_    2,8_     /-2,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 16,5]_    6,5_     /-10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 39,6]_    17,6_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1397. (149. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 587. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 
támogatása_      [ 80,0]_    60,0_     /-20,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 39,6]_    19,6_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2163. (758. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
2856. (758. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 588. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 
támogatása_      [ 80,0]_    40,0_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 19,1]_    13,1_     /-6,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,8]_    2,8_     /-2,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 16,5]_    6,5_     /-10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 39,6]_    17,6_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1989. (1248. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 589. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 
támogatása_      [ 80,0]_    40,0_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 19,1]_    13,1_     /-6,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,8]_    2,8_     /-2,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 16,5]_    6,5_     /-10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 39,6]_    17,6_     /-22,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2379. (1433. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj5jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1433. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 590. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
478,8_     /-175,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    461,2_     /-175,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1606. (81. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj18.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/81. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 591. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
453,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    436,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2363. (427. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 592. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
453,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    436,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 915. (475. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/475. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 593. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
603,8_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    586,2_     /-50,0 kiad./ 
 
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 608. (567. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 734. 
(567. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alcúj11.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/567. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 594. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
603,8_     /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    586,2_     /-50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (570. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2820. 
(570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 595. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Zombor 
Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
496,8_     /-157,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    479,2_     /-157,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2846. (656. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/656. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 596. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
453,8_     /-200,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    436,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 724. (756. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 2370. 
(756. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/756. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 597. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
568,8_     /-85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    551,2_     /-85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2167. (760. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/760. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 598. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
453,8_     /-200,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
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                3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    436,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 825. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 1958. (912. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 599. Dr. Dragon Pál és Pettkó András képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
603,8_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    586,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 614. (958. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2819. 
(958. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/958. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 600. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 9. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
453,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    436,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 583. 
(1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1925. (1234. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 601. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 9. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása_      [ 653,8]_    
553,8_     /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 636,2]_    536,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2377. (1325. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj25.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1325. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 602. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások]_      [ 395,6]_   _     /-395,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 20,0]_   _     /-20,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 4,9]_   _     /-4,9 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 370,7]_   _     /-370,7 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1890. (336. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcsúj5jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/336. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 603. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    125,6_     /-270,0 tám./ 
                1  Működési költségvetés 
                   1  Személyi juttatások_      [ 20,0]_    10,0_     /-10,0 kiad./ 
                   2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,9]_   _     /-4,9 kiad./ 
                   3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    115,6_     /-255,1 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1604. (64. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj18.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 604. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    280,6_     /-115,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    255,7_     /-115,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1654. (73. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj31.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 605. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    195,6_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    170,7_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 899. (161. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 606. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    335,6_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    310,7_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 914. (474. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 607. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    110,6_     /-285,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    85,7_     /-285,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1106. (494. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
2194. (494. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 608. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    345,6_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    320,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 593. (567. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 734. 
(567. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alcúj11.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/567. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 609. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    345,6_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    320,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1131. (568. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím2.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/568. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 610. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    345,6_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    320,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 594. (570. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 2820. 
(570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/570. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 611. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    145,6_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    120,0_     /-250,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2159. (752. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/752. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 612. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    115,6_     /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    90,7_     /-280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 919. (764. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/764. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 613. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások       [ 395,6]     195,6      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 370,7]     170,7      /-200,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 887. (940. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/940. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 614. Dr. Dragon Pál és Pettkó András képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    345,6_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    320,7_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (958. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 2819. 
(958. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/958. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 615. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    115,6_     /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 20,0]_    15,6_     /-4,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,9]_   _     /-4,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    100,0_     /-270,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1819. (979. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/979. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 616. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    103,6_     /-292,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 20,0]_    8,0_     /-12,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 4,9]_    3,9_     /-1,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    91,7_     /-279,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1218. (992. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/992. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 617. Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Balog Zoltán, László Tamás, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Hoppál Péter, dr. Szabó Eri-
ka, Koszorús László és dr. Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    155,6_     /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    130,7_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2493. (1056. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím20.alcúj11.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1056. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 618. Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Balog Zoltán, László Tamás, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Hoppál Péter, dr. Szabó Eri-
ka, Koszorús László és dr. Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    155,6_     /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    130,7_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2863. (1058. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj12.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1058. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 619. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások_      [ 395,6]_    195,6_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 370,7]_    170,7_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1682. (1136. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1136. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 620. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      [13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása]_      [ 15,0]_   _     /-15,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások]_      [ 12,1]_   _     /-12,1 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 2,9]_   _     /-2,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2311. (156. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 621. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása]_      [ 15,0]_   _     /-15,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 12,1]_   _     /-12,1 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 2,9]_   _     /-2,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 830. (906. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj1.jcsúj1.jc.), 869. (906. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/906. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 622. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport elhagyá-
sát javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása]_      [ 15,0]_   _     /-15,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 12,1]_   _     /-12,1 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 2,9]_   _     /-2,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1357. (1003. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1003. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 623. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 139,0_     /-
300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 048,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1452. (7. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 624. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 639,0_     /-
800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 548,9_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2267. (60. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/60. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 625. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 433,0_     /-
6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 342,9_     /-6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1676. (71. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj47.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 626. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 338,0_     /-
101,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 247,9_     /-101,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1674. (74. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj45.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 627. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 429,0_     /-
10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 338,9_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1675. (78. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj46.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 628. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 039,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 948,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1844. (171. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 629. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 354,0_     /-
85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 263,9_     /-85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1306. (279. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 630. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 989,0_     /-
450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 898,9_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1261. (321. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2566. (321. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 631. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 039,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 948,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2202. (324. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/324. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 632. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 848. (327. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 633. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1979. (471. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 634. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 912. (478. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 635. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 989,0_     /-
450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 898,9_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1456. (493. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 636. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 539,0_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 448,9_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1296. (502. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2575. (502. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 637. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 349,0_     /-
90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 258,9_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1293. (503. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 638. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 189,0_     /-
250,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 098,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (535. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/535. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 639. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 409,0_     /-
30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 318,9_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (536. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/536, 543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 640. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 379,0_     /-
60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 288,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 641. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 379,0_     /-
60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 288,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (538. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/538. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 642. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 189,0_     /-
250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 098,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (539. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új 13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/539. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 643. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 339,0_     /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 248,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (540. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/540. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 644. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 349,0_     /-
90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 258,9_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (541. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 645. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 389,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 298,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (542. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/542. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 647. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 379,0_     /-
60,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 288,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (544. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 648. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 239,0_     /-
200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 148,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (545. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 649. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 339,0_     /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 248,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (546. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 650. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 199,0_     /-
240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 108,9_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (547. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 651. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 139,0_     /-
300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 048,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (548. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 652. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 239,0_     /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 148,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (549. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 653. Dr. Tiba István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (550. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új14.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 654. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 319,0_     /-
120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 228,9_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (551. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 655. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 399,0_     /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 308,9_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (552. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/552. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 656. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 399,0_     /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 308,9_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (553. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/553. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 657. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 767,0_     /-
672,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 676,9_     /-672,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1677. (554. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj50.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/554. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 658. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_    90,1_     /-
2348,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások]_      [2 348,9]_   _     /-2348,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 947. (562. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1720. 
(562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 659. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_    90,1_     /-
2348,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások]_      [2 348,9]_   _     /-2348,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 936. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. (563. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 660. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 039,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés   
             3  Dologi kiadások       [2 348,9]    1 948,9      /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1950. (579. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/579. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 661. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 639,0_     /-
800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 548,9_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1957. (587. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/587. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 662. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 399,0_     /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 308,9_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (600. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/600. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 663. Dr. Medgyasszay László, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselők -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 389,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 298,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 999. (641. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.címúj8.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/641. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 664. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 639,0_     /-
800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 548,9_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1813. (660. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/660. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 665. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 239,0_     /-
200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 348,9]    2 148,9      /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 979. (684. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/684. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 666. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 433,0_     /-
6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 342,9_     /-6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2333. (685. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/685. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 667. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 389,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 298,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2290. (688. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/688. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 668. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 239,0_     /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 148,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1931. (689. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/689. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 669. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1933. (690. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/690. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 670. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_    739,0_     /-
1700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_    648,9_     /-1700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2920. (719. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc4.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/719. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 671. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 639,0_     /-
800,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 548,9_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1205. (776. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/776. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 672. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_    90,1_     /-
2348,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások]_      [2 348,9]_   _     /-2348,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 937. (900. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. 
(900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2982. 
(900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 673. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 539,0_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 448,9_     /-900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (936. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/936. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 674. Horváth István, Potápi Árpád, dr. Braun Márton és Tóth Ferenc képviselők -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 189,0_     /-
250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 098,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1857. (946. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/946. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 675. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 359,0_     /-
80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 268,9_     /-80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1806. (947. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/947. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 676. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 139,0_     /-
300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 048,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1807. (948. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/948. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 677. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 409,0_     /-
30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 318,9_     /-30,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1818. (949. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/949. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 678. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1222. (1016. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1016. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 679. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése       [2 439,0]    1 539,0      /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 348,9]    1 448,9      /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2481. (1031. sz. jav. - 
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1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1031. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 680. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 039,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 948,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1225. (1046. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1046. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 681. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 039,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 948,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1460. (1048. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1048. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 682. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 399,0_     /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 308,9_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (1059. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új17.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1059. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 683. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 064,0_     /-
375,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 973,9_     /-375,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (1060. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új15 c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1060. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 684. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 389,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 298,9_     /-50,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (1061. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új16c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1061. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 685. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (1062. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új18.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1062. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 686. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 389,0_     /-
50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 298,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1908. (1074. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1074. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 687. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1792. (1075. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1075, 1076. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 689. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1795. (1077. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1077. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 690. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1906. (1078. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1078. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 691. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1955. (1079. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1079. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 692. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 989,0_     /-
450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 898,9_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1956. (1080. sz. jav. - 
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1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1080. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 693. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1521. (1096. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1096. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 694. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 239,0_     /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 148,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1256. (1098. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1098. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 695. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1934. (1099. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1099. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 696. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 539,0_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 448,9_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1895. (1108. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj23.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1108. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 697. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 539,0_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 448,9_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1898. (1110. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj29.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1110. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 698. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 439,0_     /-
1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 348,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1468. (1163. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 699. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 639,0_     /-
800,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 548,9_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 839. (1199. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1199. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 700. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 424,0_     /-
15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 333,9_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1271. (1266. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1266. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 701. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 425,0_     /-
14,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 334,9_     /-14,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1262. (1267. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 702. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 369,0_     /-
70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 278,9_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402. (1269. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 703. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 429,0_     /-
10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 338,9_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1324. (1270. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1270. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 704. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 639,0_     /-
800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 548,9_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2197. (1302. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
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a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 705. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 359,0_     /-
80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 268,9_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1248. (1364. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1364. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 706. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 738. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 707. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 972,0_     /-
467,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 881,9_     /-467,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1858. (1401. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1401. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 708. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   2 436,0_     /-
3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   2 345,9_     /-3,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1877. (1436. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1436. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 709. Herényi Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       16  EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése_      [2 439,0]_   1 939,0_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 348,9]_   1 848,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1445. sz. jav. - 1.mell.I.fej.12.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1445. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 710. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása_      [ 377,7]_    257,7_     /-
120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 203,7]_    83,7_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1586. (59. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/59. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 711. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása_      [ 377,7]_    199,7_     /-
178,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 203,7]_    25,7_     /-178,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1626. (99. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj21.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 712. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása_      [ 377,7]_    352,7_     /-
25,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 203,7]_    178,7_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1578. (166. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/166. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 713. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
           Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 584. (58. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), 1533. 
(58. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 714. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    33,0_     /-
36,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    33,0_     /-36,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1603. (92. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/92. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 715. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1329. (147. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/147. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 716. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1589. (237. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), 1712. (237. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2687. (237. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pont-
jaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/237. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 717. Márton Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1258. (414. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 718. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 856. (530. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/530. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 719. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    24,0_     /-
45,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    24,0_     /-45,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2825. (710. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/710. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 720. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    29,0_     /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    29,0_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1480. (716. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/716. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 721. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2010. (727. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/727. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 722. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    39,0_     /-
30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    39,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2230. (739. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/739. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 723. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2450. (748. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/748. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 724. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    39,0_     /-
30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    39,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (756. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 2370. 
(756. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/756. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 725. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 843. (907. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj1.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/907. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 726. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (911. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1945. (911. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/911. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 727. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    39,0_     /-
30,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    39,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1067. (917. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1941. 
(917. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/917. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 728. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (977. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1835. 
(977. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/977. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 729. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    58,0_     /-
11,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    58,0_     /-11,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1477. (1005. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1005. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 730. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1982. (1036. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 



 343

 Indokolás a T/10554/1036. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 731. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1909. (1127. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj37.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 732. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 581. 
(1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1869. (1161. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 733. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány_      [ 69,0]_    19,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 69,0]_    19,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2434. (1427. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új13.címúj1.alcímúj5.jcúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1427. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 734. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
 
     11 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
         1  Távközlési érdekegyeztető fórum_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         2  Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
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              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         3  Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         4  Hírközlési Érdekegyeztető Tanács_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         5  INFORUM_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         6  Magyar Nemzeti Host_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         7  Informatikai Vállalkozások Szövetsége_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         8  Magyar Tartalomipari Szövetség_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         9  Neumann János Számítógép-tudományi Társaság_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
         10  Magyar Tartalomszolgáltatól Egyesülete_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 593. (567. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 608. 
(567. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/567. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 735. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
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       5 Vajdasági mezőgazdasági szakemberek képzése, továbbképzése_      _    10,0_     /+10,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 797. (747. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/747. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 736. Horn Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Informatikai feladatok támogatása 
       3  Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása_      [1 
416,3]_   1 616,3_     /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 566,3]_    766,3_     /+200,0 kiad./ 
 
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 741. (1221. sz. jav. - 1.mell.X.fej.13.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 737. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
9. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Informatikai feladatok támogatása 
 
       5  Ormánsági internet- és telefonhálózat fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 950. (686. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/686. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 738. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 5. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Informatikai feladatok támogatása 
       9  Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása_      [8 
966,5]_   6 966,5_     /-2 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [8 966,5]_   6 966,5_     /-2 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 739. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 6. alcím új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Egyéb feladatok 
         2  Szenvedélybetegek támogatásával összefüggő feladatok_      _   1 800,0_     /+1 800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _   1 800,0_     /+1800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2877. (1143. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím8.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1143. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 740. Dr. Kelemen András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Alapok támogatása 
 
    1  Szülőföld Alap támogatása 
 
       1  Adomány-kiegészítés_      [ 6,0]_   1 006,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
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 556. (1358. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1358. számon. 



 349

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 741. Horn Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   13  K-600 hírrendszer működtetésére_      [ 400,0]_    200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
 
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 736. (1221. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 742. Mesterházy Attila, Török Zsolt, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Orosz 
Sándor, Alexa György, Fogarasiné Deák Valéria, Bókay Endre, dr. Kökény Mihály, dr. 
Lamperth Mónika, Nagy László, Tatai-Tóth András, Molnár Gyula és Gy. Németh Erzsé-
bet képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle kifizetések_      [125 200,0]_   125 100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2848. (588. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/588. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 743. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Tö-
rök Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle kifizetések       [125 200,0]    113 200,0      /-12000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 2944. (589. sz. jav. - 

3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 744. Tatai-Tóth András, dr. Szép Béla, Ecsődi László, Botka Lajosné, dr. Szabó 
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Rózsa Endre, Mohácsi József, 
dr. Kolber István, Földesi Zoltán és Tóth Tiborné dr. képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle kifizetések_      [125 200,0]_   124 900,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (662. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2964. 
(662. sz. jav. - 3.mell.16.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/662. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 745. Dr. Jánosi György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle kifizetések_      [125 200,0]_   124 045,5_     /-1 154,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (664. sz. jav. - 82.§(5)), 17. (664. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 18. (664. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.címúj2.alc.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/664. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 746. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. 
jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle kifizetések       [125 200,0]    78 394,6      /-46805,4 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 747. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. 
jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   20  Tartalékok 
     2  Céltartalékok 
        1  Különféle kifizetések       [125 200,0]    53 394,6      /-71805,4 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 748. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle kifizetések       [125 200,0]    109 200,0      /-16000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (1448. sz. jav. - 25.§(2)), 7. (1448. sz. jav. - új26.§), 
14. (1448. sz. jav. - 88.§(1)f)-g)), 2911. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1.cím7.alcúj12.jcs), 2919. (1448. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), 2921. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.utolsó), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 749. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 3. alcím elha-
gyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     [3  Stabilitási tartalék]       [79 000,0]     0,0      /-79000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 750. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 3. alcím elha-
gyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   20  Tartalékok 
     [3  Stabilitási tartalék]       [79 000,0]     0,0      /-79000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 751. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 841,3_     /-65,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    414,0_     /-65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1375. (46. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/46. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 752. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 809,3_     /-97,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 915,6_     /-71,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    435,2_     /-26,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1668. (84. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj41.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 753. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 746,3_     /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 861,6_     /-125,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    426,2_     /-35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány számítási hibáját pontosítottuk. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1662. (88. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj35.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/88. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 754. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 878,3_     /-28,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 965,6_     /-21,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    454,2_     /-7,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1673. (110. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj44.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 755. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 851,3_     /-55,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 945,3_     /-41,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    447,5_     /-13,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1641. (111. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj25.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 756. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 752,3_     /-154,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 871,1_     /-115,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    422,7_     /-38,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1658. (115. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj33.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 757. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 833,3_     /-73,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    406,0_     /-73,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1638. (120. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 758. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 859,3_     /-47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    432,0_     /-47,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1394. (135. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 759. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 896,3_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    469,0_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1310. (210. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 760. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
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   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 903,3_     /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    476,0_     /-3,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1314. (211. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/211. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 761. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 886,3_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    459,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1311. (212. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 762. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 833,3_     /-73,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    406,0_     /-73,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1178. (371. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj52.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 763. Gulyás Dénes képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 833,3_     /-73,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    406,0_     /-73,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1891. (384. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcsúj9jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 764. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 706,3_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 836,6_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    411,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2448. (385. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 765. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 706,3_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 836,6_     /-150,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    411,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1005. (386. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
2449. (386. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 766. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 633,3_     /-273,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    206,0_     /-273,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1343. (431. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 767. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 723,3_     /-183,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    296,0_     /-183,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1344. (432. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 768. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 655,3_     /-251,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    228,0_     /-251,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1335. (434. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 769. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 706,3_     /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 836,6_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    411,2_     /-50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 998. (469. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.címúj8.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 770. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 706,3_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 836,6_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    411,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1678. (564. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj51.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 771. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 841,3_     /-65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    414,0_     /-65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1592. (565. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/565. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 772. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, Ba-
log Zoltán, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 836,3_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    409,0_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2458. (700. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/700. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 773. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 868,3_     /-38,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    441,0_     /-38,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1443. (702. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/702. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 774. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 836,3_     /-70,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    409,0_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2182. (711. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/711. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 775. Dr. Heintz Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 706,3_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 821,6_     /-165,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    426,2_     /-35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2347. (715. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/715. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 776. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 896,3_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    469,0_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1209. (858. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/858. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 777. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 706,3_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [1 986,6]_   1 836,6_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 461,2]_    411,2_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1625. (870. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj20.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/870. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 778. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 833,3_     /-73,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    406,0_     /-73,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2454. (1244. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1244. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 779. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 878,3_     /-28,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    451,0_     /-28,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1565. (1263. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1263. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 780. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása_      [2 906,3]_   2 876,3_     /-30,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 479,0]_    449,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1567. (1310. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1310. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 781. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2464. (45. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 782. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 967,7_     /-199,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 041,4_     /-149,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1660. (86. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj34.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 783. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1461. (101. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 2854. (101. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 784. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 108,7_     /-58,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 070,9_     /-58,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1582. (116. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 785. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1843. (148. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/148. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 786. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 966,7_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 040,4_     /-150,0 kiad./ 
      2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1826. (167. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 787. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 966,7_     /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 040,4_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1050. (246. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1852. 
(246. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 788. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 141,7_     /-25,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 103,9_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1679. (249. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 789. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2035. (341. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj56j.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 790. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 966,7_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 040,4_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2027. (349. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 791. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 966,7_     /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 040,4_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2337. (355. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 792. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2485. (360. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj50.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 793. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 966,7_     /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 040,4_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2028. (367. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 794. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1685. (524. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 795. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 691,7_     /-475,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   4 840,4_     /-350,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 237,4_     /-125,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1998. (576. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc14.jcsúj15.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/576. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 796. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László és dr. 
Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 145,7_     /-21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 107,9_     /-21,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2850. (658. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/658. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 797. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 156,7_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 118,9_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 735. (747. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c4.alcúj5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/747. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 798. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 016,7_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 070,4      /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 332,4      /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1816. (789. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/789. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 799. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 016,7_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 070,4      /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 332,4      /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1885. (790. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 800. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 016,7_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 070,4      /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 332,4      /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1872. (794. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 801. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 016,7_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 070,4_     /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 332,4_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1873. (795. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 802. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 016,7_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 070,4      /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 332,4      /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1874. (796. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/796. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 803. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 016,7_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 070,4_     /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 332,4_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1875. (797. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/797. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 804. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 126,7_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 088,9_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1861. (860. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/860. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 805. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 111,7_     /-55,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 073,9_     /-55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (973. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcsúj5jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/973. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 806. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 117,7_     /-49,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 079,9_     /-49,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1277. (996. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/996. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 807. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1608. (1023. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1023. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 808. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1630. (1183. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj22.jc), 2081. (1183. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1183. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 809. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 966,7_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 190,4]_   5 040,4_     /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 362,4]_   1 312,4_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1123. (1187. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
1170. (1187. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 2391. (1187. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2468. (1187. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1187. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 810. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 166,7_     /-1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_    128,9_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1896. (1227. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj23.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1227. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 811. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   6 766,7_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_    728,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1889. (1240. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1240. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 812. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2427. (1242. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1242. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 813. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 106,7_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 068,9_     /-60,0 kiad./ 
        
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1796. (1249. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 814. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
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   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 151,7_     /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 113,9_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1680. (1396. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1396. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 815. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok_      [7 166,7]_   7 162,7_     /-4,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 128,9]_   1 124,9_     /-4,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1681. (1429. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1429. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 816. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 340,2_     /-220,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 922,0]_    902,0_     /-20,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    608,2_     /-200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1607. (53. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 817. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 340,2_     /-220,0 tám./  
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      [ 922,0]_    902,0_     /-20,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    608,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1001. (70. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1466. 
(70. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 818. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 386,2_     /-174,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    634,2_     /-174,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1649. (118. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj29.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 819. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 410,2_     /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    658,2_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1332. (137. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 820. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 360,2_     /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    608,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1687. (370. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 821. Varga Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 480,2_     /-80,0 tám./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    728,2_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2206. (399. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/399. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 822. Márton Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 540,2_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 922,0]_    902,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2360. (413. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/413. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 823. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 360,2_     /-200,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    608,2_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1718. (558. sz. 

jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2806. (558. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 3031. (558. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 824. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 540,2_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 922,0]_    902,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1943. (908. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/908. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 825. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 540,2_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 922,0]_    902,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598. (912. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 1958. 
(912. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 826. Almássy Kornél képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   10 460,2_     /+900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 922,0]_   1 822,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tarta-
lékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
 
 Indokolás a T/10554/1067. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 827. Almássy Kornél képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
    7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   10 025,2_     /+465,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_   1 273,2_     /+465,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tarta-
lékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
 Indokolás a T/10554/1068. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 828. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 470,2_     /-90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    718,2_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2248. (1290. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1290. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 829. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság_      [9 560,2]_   9 410,2_     /-150,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 808,2]_    658,2_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2307. (1423. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1423. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 830. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      1  Temetői rekonstrukciós program 
         1  Ravatalozók rekonstrukciója (Nagykanizsa)_      _    55,0_     /+55,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    55,0_     /+55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (906. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc13.jcs), 869. 
(906. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/906. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 831. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
1. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakásügy 
 
         6 Dunakeszi Barátság úti lakótelep felújítása II. ütem_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 573. (636. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/636. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 832. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 1. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakásügy 
        6 Miskolci középmagas lakóépületek tűzvédelmének kiépítése_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (704. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/704. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 833. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. 
jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
 12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat       [5 603,4]    10 603,4      /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [5 464,4]    10 464,4      /+5000,0 
kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
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zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 834. Babák Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
         1 Kutatás Fejlesztési központ Békéscsabán, tervezési fázis_      _    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 318. (446. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 835. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
         1 Molnár János barlang látogathatóvá tétele_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 498. (1169. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1169. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 836. Varga Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
       1 Közép-Tiszavidéki Termál Mikrorégió fejlesztése, I. ütem_      _   1 000,0_     /+1 000,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2710. (393. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 837. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
         3  Csurgói Festetics Termálpark kialakítása_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (382. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/382. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 838. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
         5  Marcali Gyógyfürdőben szabadtéri úszómedence építése_      _    237,7_     /+237,7 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    237,7_     /+237,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (379. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/379. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 839. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
1. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6  Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 
         1 Hajdúnánáson termálvizes távfűtés kialakítása I. ütem_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 699. (1199. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-



 394

jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1199. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 840. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6  Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 
         6  Fűtéskorszerűsítési program Tatabányán, I. ütem_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2113. (52. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 2145. (52. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 841. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       7 Soponyai Turistaközpont kialakítása_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1747. (745. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/745. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 842. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       7  Csongrádi Termálfürdő tervezése és rekonstrukciója_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2107. (1245. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1245. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 843. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
      1 Játszótér létesítési program 
         1 Játszótérépítés (Nagykanizsa)_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 725. (907. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/907. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 844. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
      1 Játszótér létesítési program 
         1 A templom kerti játszótér építése (Nagybaracska)_      _    6,7_     /+6,7 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    6,7_     /+6,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2769. (915. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/915. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 845. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
      2  Lakástámogatás 
         1  Kondoros bérlakás építés_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (153. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 2382. 
(153. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 846. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
      2  Lakástámogatás 
          1 Szarvas bérlakás_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2383. (169. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 847. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos 
          Önkormányzati Tűzoltóság épületének felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2053. (325. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 848. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
          szolgáltató központjának létrehozása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632. (327. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 849. Babák Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Szarvason tűzoltó laktanya építése, bővítése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 973. (1446. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 850. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Pinkamindszent Tűzoltó Egyesület épületének felújítása,  
           múzeum kialakítása_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1744. (698. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/698. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 851. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3  Budapest XXI. Ker. Panel-rehabilitáció_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2754. (1228. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1228. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 852. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
      4  Rekonstrukciós támogatás 
         3  A Marcali Gyermekétkeztetési Központ rekonstrukciója_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337. (572. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/572. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 853. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
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       6 Várbuszok cseréje, környezetkímélő járműpark beszerzése_      _    900,0_     /+900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541. (1339. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1339. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 854. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       40 Szigetszentmiklósi általános iskola és rendezvénycsarnok építése_      _   1 000,0_     /+1 
000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 458. (1033. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1033. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 855. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
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       41 Dunaharaszti rendezvénycsarnok építése — I. Ütem_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (1029. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1029. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 856. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8  Simontornyai tűzoltóság_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 718. (530. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/530. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 857. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8  Tamási Önkéntes Tűzoltóság_      _    146,0_     /+146,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    146,0_     /+146,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (531. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/531. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 858. Hirt Ferenc és Kósa Lajos képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 20. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       12  Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása_      [ 22,5]_    100,0_     /+77,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 22,5]_    100,0_     /+77,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1763. (527. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/527. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 859. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       14 A falugondnoki hálózat bővítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 340. (601. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/601. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 860. Dr. Turi-Kovács Béla képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 89. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       89  48 hátrányos helyzetű kistérség iskolabuszainak üzemeltetése_      _    48,0_     /+48,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    48,0_     /+48,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (1314. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1314. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 861. Dr. Turi-Kovács Béla képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 89. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
      89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 
          1  A 48 leghátrányosabb helyzetű kistérség számára iskolabuszok beszerzése_      _    
720,0_     /+720,0 tám./ 
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              2  Felhalmozási költségvetés 
                   4  Kormányzati beruházás_      _    720,0_     /+720,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (1315. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1315. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 862. Dr. Turi-Kovács Béla és dr. Nagy Andor képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 91. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       91 Vízkészlet gazdálkodási feladatok elvégzése, vízbázisvédelem_      _    20,0_     /+20,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 527. (1316. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 863. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
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       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    129,5_     /-11,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    129,5_     /-11,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1665. (98. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj38.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 864. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    127,5_     /-13,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    127,5_     /-13,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1632. (119. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/119. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 865. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
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       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    100,5_     /-40,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    100,5_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1623. (412. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj20.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/412. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 866. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    100,5_     /-40,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    100,5_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 572. (460. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1075. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 1133. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alc5.jcs), 
2690. (460. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2892. (460. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 867. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    115,5_     /-25,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    115,5_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2350. (695. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/695. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 868. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    110,5_     /-30,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    110,5_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1010. (749. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
2143. (749. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/749. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 869. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 409

    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása_      [ 140,5]_    100,5_     /-40,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 140,5]_    100,5_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (906. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc13.jcs), 830. 
(906. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj1.jcsúj1.jc.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/906. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 870. Soltész Miklós és László Tamás képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolják a következő új 29. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
      29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása_      _    275,0_     /+275,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    275,0_     /+275,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1058. (590. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 871. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 26. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    26  Sporttevékenység támogatása 
       35  XVI. kerületi óvodások és iskolások részére autóbusz vásárlása_      _    80,0_     /+80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2393. (48. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 872. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 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_      [ 
190,4]_    198,4_     /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 177,7]_    185,7_     /+8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (1332. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1332. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 873. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         1  Szolnoki Tiszaligeti stadion felújítása_      _    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 245. (35. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/35. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 874. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         1  Szolnoki MÁV sportlétesítmények megvásárlása, felújítása_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (39. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 875. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         6 Lágymányosi Tüskecsarnok építésének folytatása_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           1 000,0      /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tarta-
lékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
 Indokolás a T/10554/1441. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 876. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         13  Labdarúgóstadion-világítás kiépítése, Tatabánya_      _    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 569. (57. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 877. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 14. 
jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         14  Csepel SC létesítményeinek korszerűsítése_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 964. (1190. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1190. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 878. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Berettyóújfalui strandfürdő fejlesztése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (5. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 879. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Az abonyi Somogyi Iskolában a Sportudvar rekonstrukciója_      _    8,0_     /+8,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    8,0_     /+8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1142. (181. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 880. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Az abonyi Gyulai Iskolában a Sportudvar rekonstrukciója_      _    8,0_     /+8,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    8,0_     /+8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1143. (182. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 881. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Cegléd város uszodájának átépítése, rekonstrukciója_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455. (1020. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1020. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 882. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Dagály sportfürdő korszerűsítése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2901. (1128. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1128. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 883. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Kiskunfélegyháza Honvéd Sporttelep sportcentrummá történő átalakítása_      _    50,0_     
/+50,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1126. (1265. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 884. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Tetétlen Rekreációs központ, termál-camping kialakítása_      _    84,0_     /+84,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    84,0_     /+84,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2909. (1386. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1386. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 885. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Szolnok Tiszaligeti fedett uszoda és gyógyfürdő megépítése_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (31. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 886. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Jászkarajenő sportház felújítás_      _    8,0_     /+8,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    8,0_     /+8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2895. (848. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/848. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 887. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szekszárdi atlétikai pálya megvalósítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 613. (940. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/940. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 888. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Buda hegyvidéki (Normafa) sípálya fejlesztése_      _    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 500. (1189. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1189. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 889. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Extrém sportpálya kialakítása Kiskunfélegyházán_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2083. (1277. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1277. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 890. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Dunaújvárosi Szalki-sziget és szabad strand hasznosítása_      _    200,0_     /+200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1736. (1312. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1312. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 891. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Dunaújváros, Fabó Éva sportuszoda teljes felújítása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524. (1313. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1313. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 892. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Tetétlen sportszálló kialakítása_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Felújítás_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2910. (1387. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1387. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 893. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Szolnok Varga Katalin Gimnázium tornaterem építése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2680. (32. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 894. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szolnok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermének építése_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2683. (38. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 895. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tornaterem építés_      _    240,0_     /+240,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2629. (939. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/939. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 896. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szilas-patak menti terület pihenő parkká alakítása_      _    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 2882. (49. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 897. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Komádi strandfürdő fejlesztése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2545. (277. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/277. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 898. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Békésszentandrás sportcentrum, szabadstrand, 
            camping kialakítása_      _    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 2885. (134. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 899. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Kondoros tanuszoda megvalósítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 900. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Az abonyi városi Strandfürdő rekonstrukciója_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1141. (179. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 901. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Az abonyi városi sportpálya rekonstrukciója_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1144. (183. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 902. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 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 A Szentpéteri kapui sporttelep felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2543. (273. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 903. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13 A Győri kapuban található Ifjúsági pálya rehabilitációja_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2542. (272. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 904. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Abonyban az EU szabványnak megfelelő játszótér, sportudvar kialakítása a Radák úti 
Iskolában_      _    17,0_     /+17,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    17,0_     /+17,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1149. (207. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 905. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Miskolci Rendezvényközpont építése, I. fázis_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2533. (263. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 906. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Miskolc, Avasi lakótelep sport- és szabadidőközpont létesítése, I. ütem_      _   1 000,0_     
/+1 000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2610. (703. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/703. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 907. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Miskolcon a Szentpéteri kapui Papp József sportpálya felújítása_      _    100,0_     
/+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2390. (966. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/966. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 908. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Heves város kistérségi műjégpálya kialakítása_      _    53,0_     /+53,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    53,0_     /+53,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2886. (248. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 909. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Nyársapáton a diáksporttal kapcsolatos pályafejlesztés_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1150. (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 910. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szegedi uszoda építése I. fázis_      _    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 2888. (288. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/288. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 911. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 



 430

        13 Kisbér tornacsarnok és tanuszoda építése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1157. (410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 912. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szombathely, városi uszoda felújítása, rekreációs 
            központ kialakítása, I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (478. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 913. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
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       13  Szombathelyi nevelési-oktatási intézmények sportpályáinak fejlesztése_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2692. (473. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 914. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 A szombathelyi  Tófürdő területén található medencék és jégpálya befedése_      _    
60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 606. (474. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 915. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
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       13 Szabadidő park kialakítása a Joskar-Ola lakótelepen_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (475. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/475. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 916. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13 Enese - sportcsarnok építése I. ütem_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (507. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/507. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 917. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Kazincbarcika Városi Sportcsarnok építésének 
            megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 958. (987. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/987. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 918. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Miskolc-Tapolca több medencés strandfürdő létesítése I. ütem_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (705. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/705. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 919. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13 Doboz Sportcsarnok építése_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 612. (764. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/764. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 920. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Abaújszántó Város Sport- és Rendezvénycsarnoka 
            építésének megkezdése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1068. (985. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/985. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 921. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Szekszárd I. Béla Gimnázium tornaterem építés_      _    240,0_     /+240,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2627. (935. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/935. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 922. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 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 Fedett uszoda építése Budapest XXI. kerületében_      _    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 1734. (1232. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1232. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 923. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14 Budapest XXI. Kerületben tánuszoda felújítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2789. (1231. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1231. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 924. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím kiegészítését javasolja a következő új 28. alcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     28  Pécsi IMS szerkezetű városi intézményeinek épületeinek szerkezeti megerősítése_      _   
1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (1065. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1065. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 925. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     2  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal_      [ 139,7]_    220,0_     /+80,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 48,4]_    128,7_     /+80,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2597. (623. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/623. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 926. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal_      [9 947,5]_   9 547,5_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [2 468,7]_   2 068,7_     /-400,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (1140. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 3023. (1140. sz. 

jav. - 5.mell.14.keret), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1140. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 927. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
6. cím kiegészítését javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  6  Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei_       [4 009,0]_   
10 000,0_     /+5991,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _   5 991,0_     /+5991,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (624. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/624. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 928. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
7. cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   7  Közművelődési intézmények       [ 498,1]     693,0      /+194,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 177,2]_    372,1_     /+194,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2596. (622. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/622. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 929. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
8. cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Agrárkutató intézetek_      [1 924,3]_   4 262,5_     /+2338,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _   2 338,2_     /+2338,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (676. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/676. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 930. Bagi Béla és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 9. cím módosítását javasolják: 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   9  Agrármarketing-Centrum_      [ 171,7]_    489,0_     /+317,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    317,3_     /+317,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2600. (647. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/647. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 931. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1 Vízkáresemények (belvízvédekezés) fedezete_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (309. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 932. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 440

       2  Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása_      [ 400,0]_    600,0_     /+200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 128,5]_    328,5_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360. (625. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/625. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 933. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 
              támogatása_      [ 350,0]_    500,0_     /+150,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 350,0]_    500,0_     /+150,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1161. (634. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/634. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 934. Dr. Ángyán József és Ékes József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása_      [ 350,0]_    
700,0_     /+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 350,0]_    700,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446. (1002. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 935. (1002. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1002. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 935. Dr. Ángyán József és Ékes József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
2. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         2 Egyéb károsítók elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása_      _    120,0_     
/+120,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446. (1002. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 934. (1002. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1002. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 936. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 12. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése]_      
[3 000,0]_   _     /-3000,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]_      [1 500,0]_   _     /-1500,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások]_      [1 500,0]_   _     /-1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 1008. (563. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 937. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése]_      
[3 000,0]_   _     /-3000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]       [1 500,0]     0,0      /-1500,0 ki-
ad./ 
           [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások]_      [1 500,0]_   _     /-1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. 
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(900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2982. 
(900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 938. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 000,0_     /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 ki-
ad. 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1507. (50. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj9.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 939. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 750,0_     /-250,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 250,0_     /-250,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1512. (318. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 2689. (318. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/318. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 940. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 000,0_     /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_    500,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1285. (491. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 941. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 590,0_     /-410,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 090,0_     /-410,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1534. (495. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 942. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 500,0_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1535. (498. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 2573. (498. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/498. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 943. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 500,0_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1364. (499. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), 2694. (499. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 944. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 170,0_     /-830,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 170,0_     /-330,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1266. (500. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 945. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 400,0_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 200,0_     /-300,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 200,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1378. (556. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 946. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   1 352,6_     /-1647,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 352,6_     /-147,4 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   _     /-1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 3089. (559. 

sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 947. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_    962,0_     /-2038,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_    662,0_     /-838,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_    300,0_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibáját korrigáltuk. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1720. 
(562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 948. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere 
             fejlesztése, működtetése_      [3 000,0]_   2 000,0_     /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_    500,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2815. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím38.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/591. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 949. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 200,0_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2459. (592. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/592. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 950. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 900,0_     /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 400,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 737. (686. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alcúj5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/686. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 951. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 800,0_     /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 300,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1953. (687. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/687. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 952. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 800,0_     /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 300,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1967. (691. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/691. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 953. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 950,0_     /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 450,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2312. (692. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/692. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 954. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 200,0_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1475. (706. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/706. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 955. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   1 300,0_     /-1700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_    500,0_     /-1000,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_    800,0_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2451. (720. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/720. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 956. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 450,0_     /-550,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 
kiad./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 450,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2362. (863. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/863. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 957. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   1 352,6_     /-1647,4 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 352,6_     /-147,4 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   _     /-1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (886. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 3095. (886. 

sz. jav. - 8.mell.I.új1.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/886. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 958. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 100,0_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 050,0_     /-450,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 050,0_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 917. (987. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/987. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 959. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 250,0_     /-750,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_    750,0_     /-750,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1247. (1165. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1165. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 960. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 000,0_     /-1 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1930. (1180. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1180. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 961. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 100,0_     /-900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_    600,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2029. (1182. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1182. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 962. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 300,0_     /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 200,0_     /-300,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2030. (1185. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1185. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 963. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 100,0_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_    600,0_     /-900,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2031. (1188. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1188. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 964. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 000,0_     /-1000,0 tám./ 
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           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 ki-
ad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 000,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 877. (1190. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1190. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 965. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 600,0_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 300,0_     /-200,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 300,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2419. (1204. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1204. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 966. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 200,0_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 ki-
ad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2428. (1209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1209. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 967. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 940,0_     /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 440,0_     /-60,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2330. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 968. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 600,0_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 100,0_     /-400,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1522. (1363. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1363. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 969. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 200,0_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_    700,0_     /-800,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1523. (1366. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1366. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 970. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 800,0_     /-200,0 tám./          
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 300,0_     /-200,0 ki-
ad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1550. (1373. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1373. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 971. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 850,0_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_   1 350,0_     /-150,0 ki-
ad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1553. (1376. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1376. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 972. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 000,0_     /-1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [1 500,0]_    500,0_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 1026. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 
1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 973. Babák Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 463

       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése_      [3 
000,0]_   2 200,0_     /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 500,0]_    700,0_     /-800,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 849. (1446. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 974. Örvendi László József, dr. Ángyán József, Font Sándor és Jakab István képvi-
selők -  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]_   2 000,0_     /+1800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 68,0]_   1 868,0_     /+1800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2606. (678. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/678. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 975. Czerván György és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       14 Génbanki feladat ellátási költségeinek támogatása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2604. (666. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/666. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 976. Czerván György és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       19  Állami génmegőrzési feladatok támogatása_      [ 300,0]_    600,0_     /+300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 75,0]_    375,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2605. (667. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/667. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 977. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       20  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa_      [ 184,0]_    284,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 184,0]_    284,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2859. (1251. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 978. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23 jogcím-csoport új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      23  Feldolgozó kisüzemek 
         1  A hatvani térségben négy kis méretű élelmiszer-feldolgozó üzem építése_      _    
100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2529. (245. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 979. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26  Ormánsági felzárkóztató program_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 665. (684. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/684. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 980. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 
       6  Méhészeti Nemzeti Program_      [ 480,0]_    580,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 480,0]_    580,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (674. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/674. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 981. Kékkői Zoltán József, dr. Ángyán József, Font Sándor, Jakab István, Ékes Jó-
zsef és dr. Medgyasszay László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 4. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 
       7  Igyál tejet program_      [ 400,0]_   1 000,0_     /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 400,0]_   1 000,0_     /+600,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (1286. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2154. (1286. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1286. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 982. Bagi Béla és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 4. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 
       8  Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása_      [ 910,0]_   1 500,0_     
/+590,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 910,0]_   1 500,0_     /+590,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2601. (649. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/649. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 983. Jakab István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 4. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 
       9  Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása_      [ 500,0]_   1 100,0_     
/+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 500,0]_   1 100,0_     /+600,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (675. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/675. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 984. Kékkői Zoltán József, dr. Ángyán József, Font Sándor, Jakab István, Ékes Jó-
zsef és dr. Medgyasszay László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 4. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 
       11  Iskolagyümölcs program       [ 260,0]     500,0      /+240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 260,0]     500,0      /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1044. (1287. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 2155. 
(1287. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 985. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2 Termőföld védelem_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2598. (633. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/633. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 986. Dr. Ángyán József, Jakab István, Font Sándor és Örvendi László József képvi-
selők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       3  Állattenyésztési feladatok_      [ 750,0]_   2 750,0_     /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 750,0]_   2 750,0_     /+2000,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (677. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/677. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 987. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      4  Magyar Termékek támogatása 
         1  Szegedi „Anna víz” palackozása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2602. (650. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/650. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 988. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
        1 Erdővédelem_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2599. (635. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/635. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 989. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
         2 Közjóléti erdő_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2595. (621. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/621. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 990. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 5. alcím 6. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
         3  Erdőfelújítás determinációja_      [ 650,0]_   1 500,0_     /+850,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 650,0]_   1 500,0_     /+850,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (422. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 991. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 5. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
         5  Bp. XV. ker. Erdőtelepítés_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1061. (598. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/598. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 992. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
         5 Fenntartható erdő_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2594. (620. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/620. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 993. Bányai Gábor és Kékkői Zoltán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
        8 Jégkár elhárítás_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377. (665. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/665. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 994. Manninger Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       11  Balatoni Halászati Zrt. támogatása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2499. (20. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 995. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állat- és növénykártalanítás 
       2  Növényvédelmi állami védekezés_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (313. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 996. (313. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 3.jcs), 997. (313. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/313. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 996. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állat- és növénykártalanítás 
       3  Növényvédelmi járványügyi intézkedés_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (313. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 995. (313. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 2.jcs), 997. (313. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/313. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 997. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állat- és növénykártalanítás 
       4  Növényvédelmi határ- és mélységi ellenőrzés megerősítése_      _    100,0_     /+100,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (313. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 995. (313. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 2.jcs), 996. (313. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/313. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 998. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím kiegészítését javasolja a következő új 8. alcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Kecskeméti Agrárinnovációs park létrehozása I. ütem_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 769. (469. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 999. Dr. Medgyasszay László, dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselők -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 
8. alcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8 Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (641. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/641. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1000. Dr. Ángyán József és Ékes József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják új 11. alcím felvételével:: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       11 Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer működésének támogatása_      _    
100,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (1001. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1001. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1001. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 817. (70. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 1466. (70. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1002. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2818. (335. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím38.alcúj8jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1003. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_]   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2355. (372. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj3jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1004. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2040. (374. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj60.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1005. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   ]_     /-93,7 kiad./ 
            [ [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 765. (386. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 2449. (386. 

sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1006. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 292,9]     0,0      /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2041. (518. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj60.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 



 480

 
 
 1007. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1720. 
(562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1008. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
        [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1038. (563. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1009. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László és dr. 
Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. al-
cím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2869. (657. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/657. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1010. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 868. (749. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
2143. (749. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/749. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1011. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2166. (751. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/751. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1012. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1937. (755. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
2807. (755. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/755. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1013. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2369. (874. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/874. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1014. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
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             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. 
(900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2982. 
(900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1015. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_    0,7_     /-292,2 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1279. (998. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/998. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1016. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1444. (1168. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1017. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2445. (1196. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1018. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok]_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2112. (1215. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1019. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_    50,0_     /-350,0 tám./ 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_    30,0_     /-262,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_    20,0_     /-73,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1561. (65. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1020. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_    90,0_     /-310,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_    67,5_     /-225,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_    22,5_     /-71,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1624. (94. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj20.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1021. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_   _     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_   _     /-292,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_   _     /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 13,4]_   _     /-13,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2356. (333. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj 

4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1022. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_    240,0_     /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_    172,9_     /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_    53,7_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2043. (378. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj65.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1023. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_    150,0_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_    97,9_     /-195,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_    38,7_     /-55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2826. (730. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/730. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1024. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 10. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_    220,0_     /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_    162,9_     /-130,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_    53,7_     /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 13,4]_    3,4_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1471. (737. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/737. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1025. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  EU tagságból eredő feladatok_      [ 400,0]_    350,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 292,9]_    257,9_     /-35,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 93,7]_    78,7_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1530. (950. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/950. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 



 490

 
 
 1026. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 
1. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     4  HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai_      
[51 411,2]_   48 411,2_     /-3 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [7 551,2]_   4 551,2_     /-3 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1027. Szűcs Lajos és Pánczél Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1574. (15. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/15. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 



 491

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1028. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1047. (63. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1601. (63. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj17.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1029. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 750,9_     /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    639,1_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1376. (67. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/67. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1030. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2025. (339. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj48.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1031. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2442. (365. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1032. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2358. (388. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj6jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1033. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 780,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    669,1_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2264. (394. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúk9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1034. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 830,9_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    719,1_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2760. (451. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cúj1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1035. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
    3  Igazságügyi Hivatal       [4 930,9]    4 730,9      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 819,1]     619,1      /-200,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2761. (453. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cúj1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1036. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 905,9_     /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    794,1_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1996. (523. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1037. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1038. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (563. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 75. (563. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 167. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 203. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 228. (563. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 336. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 659. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 936. (563. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1008. (563. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1039. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 830,9_     /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    719,1_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1203. (708. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/708. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1040. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1041. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal       [4 930,9]    4 730,9      /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 819,1]     619,1      /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1118. (910. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
1944. (910. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/910. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1042. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2422. (1216. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1216. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1043. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
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       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1842. (1230. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1230. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1044. Kékkői Zoltán József, dr. Ángyán József, Font Sándor, Jakab István, Ékes 
József és dr. Medgyasszay László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 730,9_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    619,1_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 984. (1287. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc11.jcs), 
2155. (1287. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1287. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1045. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal_      [4 930,9]_   4 750,9_     /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 819,1]_    639,1_     /-180,0 kiad./ 
 



 499

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2325. (1291. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1291. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1046. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2317. (47. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1047. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1028. (63. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1601. (63. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj17.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1048. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 357,5_     /-210,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 035,9_     /-210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1509. (85. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj9.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/85. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1049. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (239. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1153. 
(239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 1525. (239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1050. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
     4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 267,5_     /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 245,9]     945,9      /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 787. (246. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1852. (246. sz. 

jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1051. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1190. (331. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1052. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2336. (357. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/357. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1053. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2353. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1054. Varga Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2430. (398. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj11.jcsúj1.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/398. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1055. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2341. (428. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1056. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2365. (519. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj5.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1057. Dr. Tiba István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 467,5_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 145,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2364. (534. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1058. Soltész Miklós és László Tamás képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 292,5_     /-275,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    970,9_     /-275,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 870. (590. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj29.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1059. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 517,5_     /-50,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 195,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1917. (596. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj47.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/596. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1060. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 537,5_     /-30,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 215,9_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1918. (597. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj47.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/597. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1061. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 417,5_     /-150,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 095,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 991. (598. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/598. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1062. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 427,5_     /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 105,9_     /-140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2366. (638. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj5.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/638. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1063. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 467,5_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 145,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2824. (696. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/696. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1064. Dr. Heintz Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 357,5_     /-210,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 035,9_     /-210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2324. (714. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/714. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1065. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 452,5_     /-115,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 130,9_     /-115,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2367. (741. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/741. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1066. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 502,5_     /-65,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 180,9_     /-65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2162. (757. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/757. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1067. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 727. (917. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1941. 
(917. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/917. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1068. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 920. (985. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/985. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1069. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 327,5_     /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_   1 005,9_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1798. (994. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/994. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1070. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2777. (1198. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.címúj1.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1198. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1071. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2034. (1203. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj55.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1203. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1072. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1193. (1207. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj4jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1207. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1073. Kósa Lajos és dr. Vitányi István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (1382. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.c1.alcúj2.jcs), 215. 
(1382. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1382. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1074. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek_      [2 567,5]_   2 317,5_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 245,9]_    995,9_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1410. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím), 1175. (1410. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 1548. (1410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1075. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség_      [195 149,2]_   204 649,2_     /+9 500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások_      [144 108,0]_   151 584,5_     /+7 476,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [37 076,0]_   38 999,5_     /+1 923,5 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      [ 346,4]_    446,4_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 572. (460. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 866. (460. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 1133. (460. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím3.alc5.jcs), 2690. (460. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2892. (460. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1076. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  7  Rendőrség 
 
     1 A Csongrád Megyei Rendőrkapitányság rendőri feladatainak ellátásának biztosításához_      
_    300,0_     /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2703. (1320. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1077. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 344,0_     /-30,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 097,2_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1099. (54. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
1558. (54. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1078. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 274,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 027,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1438. (102. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1079. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 345,0_     /-29,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 098,2_     /-29,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1643. (121. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj27.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1080. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 254,0_     /-120,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 007,2_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1390. (150. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1081. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 274,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 027,2_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1391. (158. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1082. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 244,0_     /-130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 997,2_     /-130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1436. (773. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/773. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1083. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   4 944,0_     /-430,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 697,2_     /-430,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1449. (775. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/775. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1084. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 244,0_     /-130,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 997,2_     /-130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1457. (798. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/798. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1085. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 294,0_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 047,2_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1273. (853. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/853. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1086. Horváth István, dr. Braun Márton és Potápi Árpád képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   4 774,0_     /-600,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 527,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1458. (918. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/918. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1087. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 074,0_     /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 827,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1454. (922. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/922. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1088. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 074,0_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 827,2_     /-300,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1439. (931. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/931. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1089. Horváth István, dr. Braun Márton és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   4 474,0_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 227,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1440. (932. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/932. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1090. Horváth István, dr. Braun Márton és Potápi Árpád képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   4 774,0_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 527,2_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1441. (933. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/933. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1091. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 074,0_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 827,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1450. (934. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/934. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1092. Horváth István, dr. Braun Márton és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   4 474,0_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 227,2_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1442. (937. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/937. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1093. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 254,0_     /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 007,2_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1431. (1039. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1039. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1094. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   4 874,0_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 627,2_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1348. (1111. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1111. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1095. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 10. cím módosítását javasolja: 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 074,0_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   1 827,2_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1232. (1368. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1368. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1096. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 294,0_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 047,2_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1451. (1409. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1409. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1097. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 274,0_     /-100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 027,2_     /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1524. (1424. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1424. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1098. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal_      [5 374,0]_   5 344,0_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 127,2]_   2 097,2_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1260. (1426. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1426. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1099. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (54. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 1558. (54. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1100. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1576. (56. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), 2046. (56. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1101. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    147,0_     /-32,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    147,0_     /-32,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1629. (75. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj22.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1102. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1686. (340. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1103. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2776. (343. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.címúj1.alcúj4.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1104. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1801. (354. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1105. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2037. (356. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj57.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/356. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1106. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (494. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2194. 
(494. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1107. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    99,0_     /-80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    99,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1987. (521. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/521. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1108. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    167,0_     /-12,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    167,0_     /-12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1994. (522. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1109. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők, valamint Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
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       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (560. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1719. (560. sz. 

jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 3027. (560. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/560, 896. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1110. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Zombor 
Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    91,0_     /-88,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    91,0_     /-88,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2840. (654. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/654. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1111. Dr. Puskás Tivadar képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    161,0_     /-18,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    161,0_     /-18,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1464. (694. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1112. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    109,0_     /-70,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    109,0_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2492. (735. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/735. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 530

 1113. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    154,0_     /-25,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    154,0_     /-25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1935. (753. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/753. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1114. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    99,0_     /-80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    99,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1936. (754. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/754. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 531

 1115. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1802. (827. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/827. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1116. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (891. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1723. (891. sz. 

jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 3018. (891. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/891. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1118. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1041. (910. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1944. (910. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/910. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1119. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1211. (960. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/960. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1120. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    89,0_     /-90,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    89,0_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1338. (970. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/970. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1121. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2171. (976. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/976. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1122. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2175. (980. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/980. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1123. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    129,0_     /-50,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    129,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (1187. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1170. (1187. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 2391. (1187. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2468. (1187. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1187. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1124. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    79,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (1191. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 2032. (1191. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), 2902. (1191. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1191. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1125. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    118,0_     /-61,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    118,0_     /-61,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (1208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3059. (1208. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3065. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3066. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény14.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1126. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    129,0_     /-50,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    129,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 883. (1265. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1127. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    136,0_     /-43,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    136,0_     /-43,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1420. (1271. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1128. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek_      [ 179,0]_    99,0_     /-80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 179,0]_    99,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2242. (1430. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1430. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1129. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8 jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       8  A tanyán élők közbiztonságának javítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (602. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/602. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1130. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       26 Bp. XV. kerület közterületi kamera rendszer kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (512. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1131. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
       2  Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása       [ 216,5]     266,5      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 216,5]     266,5      /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (568. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/568. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1132. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Beruházás 
       1  Bp., XV. Ker. lakótelepeken rendőrségi szolgálati lakások vásárlása_      _    50,0_     
/+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (525. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1133. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 20. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Beruházás 
       5  Rendőrség lakáscélú beruházása_      [ 98,0]_    598,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             5  Lakástámogatás_      [ 98,0]_    598,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 572. (460. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 866. (460. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 1075. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 2690. 
(460. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2892. (460. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1134. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Beruházás 
       6 Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság épületének felújítása_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1166. (1032. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1032. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1135. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. feje-
zet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Beruházás 
       6  Dunaújváros közbiztonságáért térfigyelő rendszer bővítése_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1173. (1309. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1309. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1136. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 9. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Szolidaritási programok 
       4  Külső Határok Alap_      [ 663,4]_    163,4_     /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      [1 740,9]_   1 240,9_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1026. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1181. (1381. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1137. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    103,8_     /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 224,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2831. (128. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/128. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1138. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    3,8_     /-400,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 124,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1968. (129. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1139. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    400,3_     /-3,5 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 521,4_     /-3,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2319. (175. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1140. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    346,8_     /-57,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 467,9_     /-57,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2199. (178. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1141. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    323,8_     /-80,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 444,9_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 900. (179. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1142. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    395,8_     /-8,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 516,9_     /-8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 879. (181. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1143. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    395,8_     /-8,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 516,9_     /-8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 880. (182. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1144. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    383,8_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 504,9_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 901. (183. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1145. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    397,8_     /-6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 518,9_     /-6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2326. (184. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1146. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    203,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 324,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2209. (202. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1147. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    253,8_     /-150,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 374,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1976. (204. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1148. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    270,8_     /-133,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 391,9_     /-133,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2192. (205. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1149. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    386,8_     /-17,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 507,9_     /-17,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 904. (207. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/207. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1150. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    393,8_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 514,9_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 909. (209. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1151. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    233,8_     /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 354,9_     /-170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2285. (220. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1152. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    303,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 424,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1971. (221. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1153. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    53,8_     /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 174,9_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (239. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1049. 
(239. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1525. (239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1154. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    103,8_     /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 224,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (252. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1580. 
(252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1155. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    203,8_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 324,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1972. (261. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1156. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    203,8_     /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 324,9_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2473. (275. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/275. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1157. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    3,8_     /-400,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 124,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 911. (410. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1158. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    162,8_     /-241,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 283,9_     /-241,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2226. (457. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1159. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    178,8_     /-225,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 299,9_     /-225,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1904. (497. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj58.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1160. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    273,8_     /-130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 394,9_     /-130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1980. (555. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1161. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    253,8_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 374,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 933. (634. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 



 552

pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/634. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1162. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    91,8_     /-312,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 212,9_     /-312,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1880. (783. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/783. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1163. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    253,8_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 374,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1823. (806. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/806. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
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bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1164. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    242,8_     /-161,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 363,9_     /-161,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2222. (854. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/854. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1165. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    383,8_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 504,9_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1969. (867. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/867. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1166. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    103,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 224,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1134. (1032. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1032. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1167. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    3,8_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 124,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1970. (1129. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1168. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    3,8_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 124,9_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1984. (1130. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1169. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    103,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 224,9_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2374. (1132. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1170. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_   _     /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 121,1_     /-403,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (1187. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1123. (1187. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 2391. (1187. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2468. (1187. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1171. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ_      [ 656,8]_    
626,8_     /-30,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 157,8]_    127,8_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2862. (1281. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc10.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1172. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    386,8_     /-17,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 507,9_     /-17,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2479. (1293. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1293. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1173. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    373,8_     /-30,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 494,9_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1135. (1309. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1309. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1174. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    353,8_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 474,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2835. (1385. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1385. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1175. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal_      [ 403,8]_    53,8_     /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 174,9_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1410. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím), 1074. (1410. 
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sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1548. (1410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1176. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
           1  Működési költségvetés_      [2 295,7]_   1 795,7_     /-500,0 bev./ 
           3  Dologi kiadások_      [1 524,9]_   1 024,9_     /-500,0 kiad./ 
 
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 1527. (1411. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1411. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1177. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 49. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       49  Debreceni közterület közvilágítás_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2055. (369. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1178. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 52. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       52  Debreceni Külterületi közvilágítás_      _    73,0_     /+73,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    73,0_     /+73,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 762. (371. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1179. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 53. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       53  Budakeszi közvilágításának fejlesztése_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            20,0      /+20,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2078. (517. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1180. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 53. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       53 Közvilágítás fejlesztése Kiskunfélegyházán_      _    13,0_     /+13,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    13,0_     /+13,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2082. (1273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1273. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1181. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
       1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat_      [15 300,0]_   10 300,0_     /-5 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      [15 300,0]_   10 300,0_     /-5 000,0 ki-
ad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1026. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1182. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
      1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
         1  Zalaegerszegi Ipari Park infrastruktúra fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2124. (373. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1183. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
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      1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
         1 Nádudvari ipari telephely kialakítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      [15 300,0]_    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2674. (1407. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1407. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1184. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
      1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
         4  Hajdúnánás Ipari Park építése I. ütem_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2140. (1197. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1197. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1185. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 563

    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
      1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
         5  Csurgói Ipari Park infrastruktúra kialakítása_      _    430,0_     /+430,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    430,0_     /+430,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1780. (377. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/377. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1186. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
      1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
         5 Arnóti Ipari Park infrastruktúra kialakítása_      _    55,0_     /+55,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    55,0_     /+55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 805. (973. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/973. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1187. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2. 
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási Célelőirányzatok 
      2  Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat 
         2  Új gazdaságfejlesztési program           200 000,0      /+200000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           200 000,0      /+200000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1188. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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  Szent Borbála Kórház belgyógy, pavilon építésének megkezdése_      _    900,0_     
/+900,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (61. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1189. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
         1 43-as út mentén a nagy forgalom miatt megrongálódott házak felújítása_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (628. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/628. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1190. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező 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_      _    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 1051. (331. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1191. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
        3  Debreceni lakótelepi fejlesztések Vénkert_      _    153,0_     /+153,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    153,0_     /+153,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2386. (351. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/351. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1192. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
         4  Debrecen külterületi infrastruktúrájának fejlesztése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2101. (337. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1193. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
        4 Debreceni Újkerti-lakótelep városrehabilitációs munkái_      _    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 1072. (1207. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1207. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1194. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
         9 Debreceni Tócópatak és környezetének rehabilitációja 
           I. ütem_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2700. (1206. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1206. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1195. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 20. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
        20 XXI. Kerületi Weiss Manfréd kórház részleges 
             felújítása és felszerelése_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (1174. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1196. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Roma munkásokat foglalkoztató városüzemeltetési cégek részére alap képzése szolgálati 
lakások létrehozására_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363. (629. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/629. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1197. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Arnótot elkerülő út 1 km-es szakaszának megépítése_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2409. (974. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/974. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1198. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Hernádkakon a Pázsit utca valamint a József Attila utca útburkolatának felújítása_      _    
50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2062. (978. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/978. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1199. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Kisbér elkerülő út_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2811. (1195. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1195. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1200. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Zajvédő fal építése az M5 autópálya kispesti szakaszán_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
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               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2581. (516. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1201. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Mátészalka-Nyírmeggyes közötti kerékpárút kiépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2603. (661. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/661. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1202. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nagydobos-Szamosszeg-Szamoskér-Tunyogmatolcs összekötő út felújítása_      _    
200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2608. (683. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/683. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1203. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Dombiratos külterületi utak fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1039. (708. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/708. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1204. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Battonya, játszótér felújítás_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             2  Felújítás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2095. (709. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/709. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1205. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Fehérgyarmati fürdő komplexum felújítása_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671. (776. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/776. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1206. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Fehérgyarmat-Csengersima közötti 4127-es út felújításának I. üteme_      _    990,0_     
/+990,0 tám./ 
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            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    990,0_     /+990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (777. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/777. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1207. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Budapest IX. kerületi, Lónyai u. 26. szám alatt lévő műemlék épület felújítása_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Felújítás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (802. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/802. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1208. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 575

    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Budapest IX. kerületi, Temesvári tömb rehabilitációjának első üteme_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (803. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/803. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1209. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Falumúzeum felújítása, Jászkarajenő_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 776. (858. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/858. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1210. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Jászkarajenő belterületi utak építése, felújítása_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2131. (866. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/866. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1211. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Komlós tető - Miskolc-Tapolca közötti összekötő út és kerékpárút létesítése_      _    
100,0_     /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1119. (960. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/960. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1212. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Miskolc - Majális park - Lillafüred közötti útszakaszon kerékpárút kialakítása_      _    
40,0_     /+40,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2408. (961. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/961. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1213. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Miskolc Martin - Kertváros: Y híd 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 2742. (965. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/965. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1214. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Hernádnémetinél és Hernádkaknál a 37-es főútvonalig a közút felújítása_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2631. (975. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/975. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1215. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       3 Kassa és Miskolc közötti autópálya előkészítése, 
          tervezésének megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2743. (988. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/988. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1216. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       3 26-os sz. főút négysávosra történő bővítésének 
          megkezdése Sajószentpéter -Bánréve közti 
          szakaszon_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2745. (990. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/990. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1217. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Tiszakarád és Györgytarló között 6km hosszúságú 
           összekötő út építése_      _    315,5_     /+315,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    315,5_     /+315,5 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1727. (991. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/991. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1218. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Tiszakarád és Tiszabercel között 6054m hosszúságú 
           összekötő út építése_      _    292,0_     /+292,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    292,0_     /+292,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 616. (992. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/992. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1219. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  46125. sz. út (Budai út) rekonstrukciója_      _   1 200,0_     /+1200,0 tám./ 
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           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Kormányzati beruházás_      _   1 200,0_     /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (1012. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1012. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1220. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Albertirsán a Mikebudai út és a 405-ös út között elkerülő út megépítése_      _    800,0_     
/+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (1013. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1013. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1221. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3  8-as számú főút Bánd település, valamint a Herend-Szentgál közlekedési csomópont 
közötti szakasz 2x2 sávossá bővítése fizikai elválasztással, zajvédő fal megépítésével_      _    
110,0_     /+110,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    110,0_     /+110,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 453. (1014. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1014. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1222. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Cegléden belterületi kerékpárút-hálózat bővítése_      _    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 678. (1016. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1016. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1223. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
 
           3 311-es út felújítása Farmostól-Ceglédig (4-es számú főútig)_      _   1 500,0_     
/+1500,0 tám./ 
             2  Intézményi beruházási kiadások 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 500,0_     /+1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454. (1018. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1018. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1224. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Ceglédi Vasútállomás aluljárójának meghosszabítása 
           a vasút által elszigetelt Szűcs Telep felé_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (1041. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1041. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1225. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Buzsák-Csisztafürdő gyógyfürdő fejlesztése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (1046. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1046. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1226. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 M25 bekötőút megépítése_      _    950,0_     /+950,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    950,0_     /+950,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580. (1050. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 2639. (1050. 

sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1050. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1227. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Moszkva tér rendezési terveinek továbbfejlesztésére 
           és az első ütem munkálatainak megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2750. (1175. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1175. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1228. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Budapest I. ker. Batthyány tér felújítása, a 
           közlekedési csomópont átszervezése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499. (1176. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1176. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1229. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Józsefvárosi pályadudvar 25 ha területének rehabilitációja I. ütem_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 501. (1192. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1192. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1230. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 M0 keleti szektor zajvédőfal I. ütem_      _    750,0_     /+750,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    750,0_     /+750,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (1194. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1194. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1231. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Útépítés és útkarbantartás Kiskunfélegyházán_      _    126,0_     /+126,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    126,0_     /+126,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2662. (1262. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1232. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Sáp - új polgármesteri hivatal építése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
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              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1095. (1368. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1368. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1233. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Püspökladány belterületi útjainak, szilárd burkolatainak megerősítése I. ütem: útépítés, 
útalap nélküli utcákban_      _    216,0_     /+216,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    216,0_     /+216,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 559. (1369. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1369. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1234. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3  Brikettálóüzem megépítésének támogatása Tetétlen_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2673. (1392. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1392. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1235. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Püspökladány városközpont rehabilitáció_      _   1 500,0_     /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 500,0_     /+1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (1403. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1403. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1236. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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       3 Sáp főtér rekonstrukció_      _    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 2142. (1405. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1405. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1237. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  42-es főút Földest elkerülő szakasza_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (1414. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1414. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1238. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 



 591

         3  Járdahálózat építése, felújítása -Szerep_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2675. (1415. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1415. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1239. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Földesi termálfürdő fejlesztés_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (1417. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1417. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1240. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3  33-as út-Nádudvar összekötő út felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2676. (1421. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1241. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Biharnagybajom belterületi útfelújítás_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1738. (1422. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1422. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1242. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3  Bárándi ivóvíz minőségének javítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2705. (1435. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1435. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1243. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 47. számú főútvonal nyomvonal-módosítása I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2571. (484. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1244. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Szentmártonkáta-Szentlőrinckáta közötti 3108 sz. összekötő út felújítása_      _    160,0_     
/+160,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (671. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/671. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1245. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Tápiószentmárton-Tápiószele közötti 3116.sz. összekötő út felújítása_      _    260,0_     
/+260,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás_      _    260,0_     /+260,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (672. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/672. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1246. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Miskolc-Lillafüred turisztikai fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2132. (959. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/959. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1247. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Bécsi út-Frankel Leó út felújítása és jelzőlámpás csomópont létrehozása_      _    750,0_     
/+750,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    750,0_     /+750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 959. (1165. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1165. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1248. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Bihartorda-Nagyrábé közötti kerékpárút megépítése_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (1364. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1364. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1249. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Hódmezővásárhely, Jókai utca útburkolatának felújítása_      _    680,0_     /+680,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    680,0_     /+680,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2568. (480. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1250. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Hódmezővásárhely belterületi útrekonstrukció 
           II. ütemének elindítása_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2569. (481. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1251. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Hódmezővásárhely, a 45 jelű és a 47 jelű főút 
           belterületén kívüli összekötése, I. ütem_      _    980,0_     /+980,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    980,0_     /+980,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2570. (482. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1252. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Csobánkai elkerülőút 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 2896. (861. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/861. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1253. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Báránd és Biharnagybajom közötti összakötő út_      _    480,0_     /+480,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    480,0_     /+480,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2677. (1428. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1428. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1254. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Humán infrastruktúra Békés_      _    32,0_     /+32,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    32,0_     /+32,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (456. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1255. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Székesfehérvár, Berényi út - elkerülő úttal történő összekötésének tervezése, előkészí-
tése, területrendezés_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2567. (323. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/323. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1256. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Albertfalvai híd építése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (1098. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1098. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1257. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Szerep község járdahálózat építése, felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2672. (1389. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1389. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1258. Márton Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Derecske -Hajdúszovát közötti út rekonstrukciójának előkészítési munkálatai_      _    
50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717. (414. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1259. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Pusztadobos út kiépítése_      _    86,0_     /+86,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    86,0_     /+86,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2621. (857. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/857. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1260. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Bihartorda és Nagyrábé között kerékpárút építése_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1098. (1426. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1426. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1261. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Veszprém - belső körgyűrű folytatása (I. ütem)_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 630. (321. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 2566. 
(321. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1262. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Gyalogátkelőhely kijelölése Kiskunfélegyházán az E5 sz. főúton_      _    14,0_     /+14,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    14,0_     /+14,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 701. (1267. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1263. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Tápiógyöre vasútállomás utas peron építése_      _    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 379. (669. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/669. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1264. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Jászkarajenő kultúrház rehabilitáció_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2129. (856. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/856. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1265. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kerékpárút építése Ajka és Somló-hegy között, I. (tervezési) fázis_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2560. (311. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/311. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1266. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Baross híd felújítása (I . ütem)_      _    830,0_     /+830,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    830,0_     /+830,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 944. (500. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1267. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kisoroszi gyalogos híd 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 2130. (862. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 2149. (862. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/862. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1268. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kispest városközpontjának rendezése_      _    450,0_     /+450,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2580. (515. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 607

 1269. Dr. Kupper András és dr. Fónagy János képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követ-
kező új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      23  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 4-es metró vonala meghosszabbításának megkezdése_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (743. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/743. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1270. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Arnót, Sajópálfala, Gesztely, Hernádnémeti, Hernádkak, Alsózsolca, Felsőzsolca, 
Szirmabesenyő valamint Miskolc (Szirma — Martin kertváros) kerékpárutakkal történő össze-
kötése_      _    750,0_     /+750,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    750,0_     /+750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444. (967. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/967. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1271. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Parkolók kialakítása Kiskunfélegyházán_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 700. (1266. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1266. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1272. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Domaszék közösségi ház fejlesztése/iskolabővítés_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 291. (292. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/292. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1273. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Kisoroszi belterületi út felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1085. (853. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/853. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1274. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal közúti felüljáró híd felújítása_      _    40,0_     
/+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2553. (297. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/297. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1275. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Diősgyőri vár Strandfürdő bővítése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2133. (963. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/963, 964. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Ön-
kormányzati bizottság, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 1276. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3 Szerencsi Tanuszoda épülete fűtésének és melegvíz-ellátásának napkollektorokkal tör-
ténő korszerűsítése_      _    28,0_     /+28,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    28,0_     /+28,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2063. (995. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/995. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1277. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Szerencsi közintézmények fűtésének, melegvíz-ellátásának és légkondícionálásának 
korszerűsítése_      _    49,0_     /+49,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    49,0_     /+49,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (996. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/996. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1278. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Szerencsi Fürdő épülete fűtésének és melegvíz-ellátásának napkollektorokkal történő 
korszerűsítése_      _    21,0_     /+21,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    21,0_     /+21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2064. (997. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/997. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1279. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 37-es főút Sátoraljaújhely és bodrogkeresztúri elágazás közötti szakasza korszerűsítésé-
nek előkészítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1015. (998. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/998. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1280. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 37-es főút Gesztely és a bodrogkeresztúri elágazás közötti szakasza 
négynyomúsításának tervezése, előkészítése_      _    550,0_     /+550,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    550,0_     /+550,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (999. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/999. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1281. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 A szegedi Déli-Tisza híd építése és hídfő feltárása 
           előkészítő tervek_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 289. (289. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/289. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1282. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Állami kezelésben lévő szegedi utak javítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (653. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/653. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1283. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Budapest VI. kerület Hunyadi tér pihenő parkká alakítása, illetve a játszótér felújítása_      
_    600,0_     /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2136. (1101. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1284. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Kisbér lovarda felújítás II. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310. (411. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/411. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1285. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       3 Mosonmagyaróvár elkerülő út- északknyugati szektor építése_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 940. (491. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1286. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Mosonmagyaróvár elkerülő út- északkeleti szektor építése_      _   1 500,0_     /+1500,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 500,0_     /+1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2572. (492. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
2893. (492. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1287. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Törökbálint M0 zajvédő rendszer fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
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             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2782. (419. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1288. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Ócsa elkerülő út építésének elkezdése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2618. (839. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/839. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1289. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Sarród-Nyárliget között 4 km új út építése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2551. (286. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1290. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 86-os út, beledi csomópont fejlesztése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2547. (282. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1291. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3 Körforgalom építése a belváros központjában_      _    140,0_     /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2558. (304. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/304. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1292. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a Pálfájai parkerdő Aréna felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 284. (226. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1293. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Bolgányi-híd felújítása_      _    90,0_     /+90,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 637. (503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1294. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Eger, észak-déli összekötő út első szakaszának megépítése_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (1053. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1053. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1295. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 M1 Mosonmagyaróvár déli lehajtójának összekötése az eyes számú főúttal_      _   1 
200,0_     /+1200,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 200,0_     /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (490. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/490. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1296. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Új Mosoni Duna híd megépítése (I. ütem)_      _   1 800,0_     /+1800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 800,0_     /+1800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (502. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 2575. 
(502. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1297. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 8-as számú főút Herend-Szentgál kétszintű közlekedési csomópont létrehozása_      _    
900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2546. (280. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1298. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 8-as számú főút Bánd település valamint a Herend-Szentgál közlekedési csomópont kö-
zötti szakasz 2x2 sávossá bővítése fizikai elválasztással, zajvédő fal megépítésével_      _    
900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1299. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 A 8-as főút 2x2 sávosítása Ajka Bakonygyepes és Márkó között, I. fázis_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2561. (312. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/312. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1300. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  8-as út litéri kétszintű csomópontjának megépítése (I. ütem)_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2565. (319. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
2889. (319. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1301. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  8-as út hajmáskéri kétszintű csomópontjának megépítése (I. ütem)_      _    800,0_     
/+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (320. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1302. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a Petőfi u. - Kecskeméti út - Kálvin tér csomópont kiépítése_      _    70,0_     
/+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (225. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1303. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kerékpárút építése a Miskolcban kelet-nyugati és észak-déli gerinccel, valamint a vá-
rosból Felsőzsolca, Mályi és Lillafüred-Bükk irányokba_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2535. (265. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1304. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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          3 A Miskolcot elkerülő autópálya megépítése a felzsőzsolcai leágazástól a 26-os útig, il-
letve a BOSCH út északi elkerülő út II. ütem (M30 becsatlakozástól a Zsigmondi útig), 1 fázis_      
_   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    1000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2541. (271. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1306. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
              3 Veszprém-Nagyvázsony közötti kerékpárút megépítése (I.ütem)            85,0      
/+85,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    85,0_     /+85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629. (279. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1307. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Budapest, Liget téri aluljáró funkcióváltása, rehabilitációja_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2138. (1112. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1112. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1308. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Bakáts téri templom rekonstrukciója_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (804. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/804. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1309. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Feneketlen tó és park rekonstrukció_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tarta-
lékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
 Indokolás a T/10554/1440. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1310. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyársapáton köztéri szobrok, parkok felújítása_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 759. (210. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1311. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyársapáton a helyi piac kialakítása_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 761. (212. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1312. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a Szolnoki út felújítása_      _    630,0_     /+630,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    630,0_     /+630,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (222. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1313. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Esztergom város-rehabilitáció I. ütem_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (807. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/807. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1314. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyársapáton helyi rendezvények lebonyolítása_      _    3,0_     /+3,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    3,0_     /+3,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 760. (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/211. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1315. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyársapáton a dűlőutak karbantartása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (213. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1316. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a városi járdák felújítása, építése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (219. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1317. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  411-es út Ceglédet elkerülő szakaszának megépítése (I. ütem)_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (1010. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1010. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1318. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  4-es számú főközlekedési út autóúttá szélesítése a Ceglédbercel-Cegléd és a Cegléd-
Abony közötti szakaszon (I. ütem)_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 450. (1011. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1011. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1319. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kópháza-Balf-Fertőrákos út és kerékpárút építése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1320. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Budapest Iparművészeti Múzeum rehabilitációjának I. ütem_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (800. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/800. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1321. Dr. Bácskai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Budapest IX. kerületi, József Attila terv 7 háztömbjének rehabilitációja I. ütem_      _   
1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (801. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/801. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1322. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3 Szentgotthárdi barokk templom felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (826. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/826. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1323. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a városközpont felújítása_      _    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 279. (218. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1324. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kiskunfélegyháza - kerékpárút felújítások_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 703. (1270. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1325. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Újszász-Vámosgyörk közötti 86. sz. vasúti szárnyvonal pályafelújításának megtervezé-
se és a pálya felújítása_      _    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 372. (648. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/648. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1326. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Zalaszentgróti Termál Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése_      _    305,0_     
/+305,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    305,0_     /+305,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426. (833. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/833. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1327. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Pusztadobos járdahálózat építése, felújítása_      _    21,0_     /+21,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    21,0_     /+21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2622. (884. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/884. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1328. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Telepfelszámolások Miskolcon, I. fázis_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2532. (262. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1329. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Kardos belterületi utak felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (147. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/147. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1330. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Hunya külterületi utak építése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2052. (146. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1331. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Gyomaendrőd vidéki települések összekötő 
           útjainak felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (140. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/140. számon. 
A módosító javaslatot: 



 640

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1332. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Gyomaendrőd külterületi utak fejlesztése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 819. (137. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1333. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Gyomaendrőd kisvárosi lakótelepek környezetének 
            javítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (138. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1334. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 44-es főút Gyulát délről elkerülő szakaszának 
           teljes burkolat felújítása_      _    160,0_     /+160,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2513. (141. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1335. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Gyulai Thermál Camping szolgáltatás és kapacitásfejlesztés_      _    251,0_     /+251,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    251,0_     /+251,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 768. (434. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1336. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 A miskolci Kis Ernő út - Déli tehermentesítő út meghosszabbítása, I. fázis_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2534. (264. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1337. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      23  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Miskolc, Hejőcsaba közutak burkolatának felújítása_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (701. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1338. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Felsőzsolcai buszforgalom kiteljesítése az új telepre, útszélesítés és új buszmegállók 
építése_      _    90,0_     /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1120. (970. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/970. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1339. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3  Hunya belterületi útjainak járhatóvá tétele_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2073. (145. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1340. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kondoros, Kardos járda építés_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2765. (157. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1341. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kondoros-Békéscsaba közötti kerékpárút kiépítése_      _    650,0_     /+650,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    650,0_     /+650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2517. (152. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1342. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kondoros-Békéscsaba 44-es számú I. rendű főút négynyomúsításának megkezdése_      
_    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 2708. (151. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1343. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Békéscsabai Gabonamúzeum_      _    273,0_     /+273,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    273,0_     /+273,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 766. (431. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1344. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Békéscsabai gasztronómiai rendezvény központ_      _    183,0_     /+183,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    183,0_     /+183,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 767. (432. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1345. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Devecser- Pusztamiske-Tapolca közút kiépítése, Tapolca-Veszprém közút 77. számú 
főútvonallá kiépítése, a munkálatok elkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2507. (108. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/108. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1346. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Devecseri várkert és városközpont rehabilitációja, I. fázis_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2562. (314. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/314. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1347. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Devecseri Széki tó rehabilitációja, I. fázis_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2563. (315. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1348. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Budapest, Rákos patak parti kerékpárút építés_      _    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 1094. (1111. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1111. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1349. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Hosszúhetényi összekötő-elkerülő út megépítése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2504. (42. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1350. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Pécs Kertváros elkerülő út építése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2503. (41. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1351. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Apácakert lakónegyed összekötése a 84-es úttal_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (25. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1352. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Az Erkel emlékév Gyula városában történő ünnepségének támogatása_      _    30,0_     
/+30 tám./ 
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             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2515. (143. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1353. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  A 4444-es út Lőkösházán átvezető szakaszának felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2519. (163. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1354. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 A Terézvárosi Vásárcsarnok felújításának megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 482. (1100. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1355. Manninger Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Ipari park kialakítása Keszthelyen_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2500. (21. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1356. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Nagykőrösön a belterületi utak burkolatának felújítása_      _    460,0_     /+460,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    460,0_     /+460,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (200. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1357. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képvise-
lők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport ki-
egészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Szombathely, Borostyánkő társasház játszóterének felújítása_      _    15,0_     /+15,0 
tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 622. (1003. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1003. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1358. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 A hatvani déli elkerülő út építésének megindítása_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2527. (242. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1359. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Harka - Sopronnyék (Neckenmarkt) közötti út fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1360. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 M9-es és az A3-as út összekötése Sopronnal - tervezési fázis_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (27. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1361. Firtl Mátyás és Ivanics Ferenc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 M9-es főút Győr – Moson – Sopron megyei szakaszának előkészítése_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (274. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/274. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1362. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 A soproni észak-nyugati gyűjtőút megépítése - I. ütem_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (23. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1363. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Győri út-Ipar körút kereszteződés közlekedési lámpás szabályozásának kiépítése_      _    
300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (22. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/22. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1364. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Győr város területén található országos tulajdonú és kezelésű utak felújítása_      _    
750,0_     /+750,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    750,0_     /+750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 943. (499. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
2694. (499. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1365. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Tiszaligeti közlekedési csomópont megépítése_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2501. (33. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1366. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Tiszanánán belterületi utak építése, felújítása_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2119. (257. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1367. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Tiszanána faluközpontjának kialakítása_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2120. (258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1368. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Tiszanána járdafelújítás_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2121. (259. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1369. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Tiszanánán piac építése_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2122. (260. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1370. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Tiszakarád és Tiszacsermely között 6,3 km hosszúságú összekötő út építése_      _    
406,3_     /+406,3 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    406,3_     /+406,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1786. (993. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/993. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1371. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykáta-Cegléd közötti 311. sz. fő út teljes felújítása_      _   -1 000,0_     /-1 000,0 
tám./       
 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   -1 000,0_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380. (670. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/670. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1372. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 4427.sz. önkormányzati út Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes szakaszának fejlesztése_      
_    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 2884. (69. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/69. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1373. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Szolnok Szandaszőlős, Vörösmező út 442-es csatlakozásánál körforgalmi út építése_      
_    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2502. (36. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1374. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Járdák építése, régiek javítása Kiskunfélegyházán_      _    36,0_     /+36,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    36,0_     /+36,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2663. (1274. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1274. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1375. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 XVI. kerület M0-s melletti zajvédő fal továbbépítése_      _    65,0_     /+65,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    65,0_     /+65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (46. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1376. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
         XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 4432.sz. önkormányzati út Békéscsaba-Makó vonalon Csanádapáca bevezető szakasz 
fejlesztése_      _    180,0_     /+180,0 tám./  
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1029. (67. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/67. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1377. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  23-as főút Kisterenye (0+535, 1+566) fejlesztése_      _    33,0_     /+33,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    33,0_     /+33,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2406. (97. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1378. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  21. számú főút négysávosításának folytatásának következő üteme_      _    600,0_     
/+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 945. (556. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/556. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1379. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 4428. sz. önkormányzati út Orosháza-Mezőkovácsháza szakaszának fejlesztése_      _   - 
380,0_     /-380,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   - 380,0_     /-380 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2790. (68. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1380. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  1128-as önkormányzati út (Tata-Tardos-Vértestolna) felújítása I. ütem_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2784. (442. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
2804. (442. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1381. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Békéscsaba városának járdahálózat építése, felújítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2511. (130. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1382. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kutatás Fejlesztési Központ Békéscsabán, tervezési fázis_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
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           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (444. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1383. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Információs klaszter Békéscsabán_      _    45,0_     /+45,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    45,0_     /+45,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2407. (452. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1384. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 



 668

      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Békésszentandrás faluközpont rehabilitáció_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2115. (132. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1385. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 44. sz főút és a 4219. elk. út Gyula városát északról elkerülő átkötésének elkezdése_      
_    400,0_     /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3 Egyéb intézményi felhalmozási kadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2514. (142. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1386. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a Kálvin téri piac fejlesztése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264. (190. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1387. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a Hősök tere felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 266. (192. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1388. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrősön a Fűzfás út szilárd útburkolattal való ellátása_      _    66,0_     /+66,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    66,0_     /+66,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2523. (193. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1389. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőröst elkerülő út_      _    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 267. (194. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1390. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kardos külterületi utak fejlesztése_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1080. (150. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1391. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kondoros-Kardos kerékpárút felújítás_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1081. (158. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1392. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Kapuvár - Fertőújlak út felújítása (tervezési szakasz)_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2549. (284. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1393. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Eleken átvezető 4444-es út felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2512. (136. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/136. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1394. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Csabacsüd üzemhez vezető út építése_      _    47,0_     /+47,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    47,0_     /+47,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 758. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1395. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Békéscsabán a Fürjesi út korszerűsítése, kiépítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2510. (127. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1396. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kötegyánt a Szalontai úttal összekötő út felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2518. (162. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1397. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kardos kerékpárút felújítása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 586. (149. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), pontjá-
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ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1398. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Ásotthalom- Kissor-Gátsor közötti út fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (293. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1399. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Ásotthalom határátkelőhely infrastrukturális fejlesztése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292. (294. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1400. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Ásotthalom- Ruzsa (Ruzsa-Pusztamérges) összekötő út rekonstrukciója, I. fázis_      _   
1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (295. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1401. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         3 Nagykőrösön a Szabadság tér 4-ben lévő irodaház felújítása_      _    80,0_     /+80,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (199. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1402. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kerékpárút építése Kiskunfélegyháza várostáblától az Aranyhegyi Csárdáig_      _    
70,0_     /+70,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702. (1269. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1403. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nagykőrösön a Pálfájai út felújítása, kiszélesítése_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260. (186. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1404. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Sárospatak-Kassa kerékpárút építésének folytatása és befejezése_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2555. (300. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1405. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Sárospatak belvárosát elkerülő út megépítése, I. fázis_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2557. (303. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1406. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Mezőgyán-Újszalonta összekötő, 6 km-es út megépítésének elkezdése_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2521. (165. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1407. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Pusztamérges – Balotaszállás összekötő út megépítése I. fázis_      _    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 288. (287. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1408. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése_      _    600,0_     /+600,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273. (203. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/203. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1409. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Eger, Sas út - Kistályai út vasúti átjáró csomópontjának korszerűsítése_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (1051. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1051. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1410. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 A Gyula-Furta összekötő út gyulai szakaszának felújítása_      _    127,0_     /+127,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    127,0_     /+127,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2516. (144. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1411. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Bélapátfalva városközpont fejlesztése I.ütem-Kistérségi közigazgatási központ, város-
központi park és zöldfelület kialakítása_      _    278,0_     /+278,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    278,0_     /+278,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2117. (229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1412. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön a Cifrakert felújítása_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
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               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (198. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1413. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Ausztriát és Magyarországot összekötő határmenti utak tervezése_      _    100,0_     
/+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2564. (316. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1414. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Nagykőrösön Árbóz dűlő tanyavillamosítása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2524. (201. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1415. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Törökzugi gyűjtőút megépítésének elkezdése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2522. (173. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1416. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Újkér és Csepreg közötti részének megépítésének tervezése_      _    100,0_     /+100,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2548. (283. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1417. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Tápiószentmárton-Cegléd 3116 sz. összekötő út felújítása_      _    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 383. (673. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/673. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1418. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyársapáton tanyavillamosítás megvalósítása_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
            2  Felújítás 
 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274. (208. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1419. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Felszíni csapadékelvezetés a börzsönyi településeken_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2576. (508. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/508. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1420. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Kiskunfélegyházán kerékpárút építése a Bercsényi - Mikszáth Kálmán utcán_      _    
43,0_     /+43,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    43,0_     /+43,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1127. (1271. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1421. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  37-es főút 4 sávosítása, I. fázis_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2554. (298. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/298. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1422. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  A 2006-ban bezárt Békéscsabai Baromfifeldolgozó üzem újraindítása_      _    400,0_     
/+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2509. (126. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1423. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Karcagon a Széchenyi sugárút és a Püspökladányi út kereszteződésében jelzőlámpa-
rendszer kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1762. (396. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1424. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Biharkeresztes — multifunkcionális piac építése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2544. (276. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1425. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Közutak felújítása a Mezőkövesdi Kistérségben I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2711. (406. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1426. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  3832. számú közút felújítása_      _    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 2712. (423. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1427. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Buj és Gávavencsellő belterületi úthálózatának fejlesztése_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2783. (424. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1428. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyíregyháza nagykörút továbbépítése_      _    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 2890. (425. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1429. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3  Nyíregyháza nyugati elkerülő út 1. szakasz fejlesztésének megkezdése_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2891. (426. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1430. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Sződliget és Göd belterületi útjainak felújítása, a szilárd burkolatú úthálózat bővítése_      
_    900,0_     /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2746. (1037. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1037. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1431. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Sződligeti Községháza átépítése_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
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           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1093. (1039. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1039. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1432. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Szekszárdi fürdőkomplexum beruházás_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 673. (936. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/936. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1433. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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        3 Horvátzsidányi Körjegyzőség áthelyezése a Községi Szolgáltatóházzá alakuló volt isko-
laépületbe  _      _    21,0_     /+21,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    21,0_     /+21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077. (465. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1434. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         3 Mátészalka és Ópályi közötti kerékpárút kiépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2607. (680. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/680. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1435. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        4 A hatvani Hunyadi tér rekonstrukciója_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2118. (233. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1436. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Kerékpárút kialakítása Tunyogmatolcs - Fehérgyarmat között_      _    130,0_     /+130,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1082. (773. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/773. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1437. Németh Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Országos főutak és vasúti fővonalak zajcsillapítása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557. (1361. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1438. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Tapolca-Balaton közötti kerékpárút/utak építése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1078. (102. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1439. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Szekszárd városközpont-Palánki út közötti kerékpárút építése_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1088. (931. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/931. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1440. Horváth István, dr. Braun Márton és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják 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 Szekszárd (Palánki út)- Tolna közötti kerékpárút építése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1089. (932. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/932. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1441. Horváth István, dr. Braun Márton és Potápi Árpád képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják 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 Szekszárd Szálka közötti kerékpárút kialakítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1090. (933. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/933. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1442. Horváth István, dr. Braun Márton és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják 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 Tolna-Fadd-Dombori közötti kerékpárút kialakítása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1092. (937. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/937. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1443. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        4 Mályi faluközpont kialakítása_      _    38,0_     /+38,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    38,0_     /+38,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (702. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/702. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1444. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 P+R parkolók létrehozása Pesthidegkúton és Solymáron_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1016. (1168. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1445. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 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./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2126. (395. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1446. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4 Tárnokon P + R parkoló építése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2057. (420. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1447. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Tatai Agostyán úti vasúti felüljáró építése I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2713. (438. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/438. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1448. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Újbuda, Márton Áron tér rekonstrukciója_      _    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 576. (738. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 2128. (738. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/738. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1449. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Kerékpárút kialakítása Fehérgyarmat-Kisar között_      _    430,0_     /+430,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    430,0_     /+430,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1083. (775. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/775. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1450. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 4. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 20 km kerékpárút kialakítása Szekszárdon_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1091. (934. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/934. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1451. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        4 Nagyrábé-Bihartorda közötti kerékpárút építése_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1096. (1409. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1409. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1452. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        4 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz villamosítása_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 623. (7. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1453. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Medgyesbodzás belterületi utak és járdák felújítása_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/707. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1454. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Sötétvölgy-Kakasd közötti kerékpárút kialakítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1087. (922. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/922. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1455. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 „Kormányzati negyed” projekt helyszínének rehabilitációja_      _    600,0_     /+600,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2137. (1102. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1456. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Mosonmagyaróvár - vasútállomás környékének fejlesztése_      _    450,0_     /+450,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (493. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1457. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Kerékpárút kialakítása a 3823-as számú főútvonal kemecsei szakaszán (Szt. István út)_      
_    130,0_     /+130,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1084. (798. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/798. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1458. Horváth István, dr. Braun Márton és Potápi Árpád képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják 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  Szekszárd Szálka közötti kerékpárút kialakítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./  
 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1086. (918. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/918. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1459. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képvise-
lők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport ki-
egészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Szombathely, Szél Kálmán utcai közterületek felújítása_      _    36,0_     /+36,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    36,0_     /+36,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2786. (1007. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1007. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1460. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        4 Balatonfenyves-Táska-Somogyszentpál között 
 
           közlekedő keskeny nyomtávú vasút felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681. (1048. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1048. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1461. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 



 709

  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 23-as főút Kisterenye – Nemti (1+906, 6+500) szakasz közútfelújítás_      _    160,0_     
/+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783. (101. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 2854. (101. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1462. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Újhatvan és Óhatvan közötti vasúti híd kiszélesítése, körforgalom kialakítása_      _    
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 2528. (244. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1463. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        5 A Hatvan-Heréd-Nagykökényes közötti út 
           felújításának megkezdése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2525. (240. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1464. Dr. Puskás Tivadar képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Szombathely, Herényi temető előtti parkoló kialakítása_      _    18,0_     /+18,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    18,0_     /+18,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1111. (694. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1465. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5  86-os számú főút fejlesztése, a Zalalövőt elkerülő út építésének megkezdése_      _    
450,0_     /+450,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (835. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/835. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1466. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 4421.sz. önkormányzati út Tótkomlós-Hódmezővásárhely szakaszának fejlesztése_      _    
620,0_     /+620,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    620,0_     /+620,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 817. (70. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 1001. (70. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
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zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1467. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Terézváros zöldterületeinek fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 483. (1103. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1468. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Gyalogos és kerékpáros híd építése Budapesten I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 698. (1163. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1469. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Budai Vár területén található mélygarázs építésének befejezése_      _   1 000,0_     /+1 
000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2751. (1177. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1470. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 23-as főút Nemti-Nádújfalu (10+390.13+500) szakasz fejlesztése_      _    130,0_     
/+130,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2099. (80. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1471. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Kelenvölgy, Sasad járdahálózat építése, felújítása_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1024. (737. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/737. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1472. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          5 Orczy-kert teljes rekonstrukciója_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 



 715

           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502. (1193. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1473. Németh Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5  Országos főutak csomópontjainak biztonságosabbá tétele_      _    900,0_     /+900,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558. (1362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1474. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        5 Soltvadkert elkerülő útszakasz I. ütemének megépítése_      _   3 000,0_     /+3000,0 
tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   3 000,0_     /+3000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (642. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/642. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1475. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Miskolc, Görömböly belterületi közutak burkolatának felújítása_      _    800,0_     
/+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 954. (706. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/706. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1476. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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        6 2106-os út Erdőkürt-Kálló (28+113,35+674) 
 
           szakasz felújítás első szakasz_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2684. (87. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1477. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képvise-
lők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport ki-
egészítését javasolják 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 Szombathely, Derkovits lakótelep térfigyelő kamerarendszer kiépítése_      _    11,0_     
/+11,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    11,0_     /+11,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 729. (1005. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1005. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1478. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6  Földesi Ifjúsági Közösségi Ház építése_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1753. (1416. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1416. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1479. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6 A Selyp-Petőfibánya-Rózsaszentmárton-Szücsi-Ecséd-Hort útvonal felújításának meg-
kezdése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2531. (255. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1480. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6  Nyék és Ládháza közötti vasúti gyalogos átjáró kiépítése_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 720. (716. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/716. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1481. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6  Nagykőrösi úti belterületen járda és kerékpárút építése_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 437. (852. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/852. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1482. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6  Pomázi Művelődési Ház rekonstrukciója_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1749. (859. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/859. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1483. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 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 Őrzött P+R parkolók építése Budapesten I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1733. (1162. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787. 
(1162. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1162. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1484. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6 Sas-hegyi parkerdő megvalósítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2059. (736. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/736. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1485. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 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 Budai Vár úthálózat felújítása, Szentháromság tér és Hess András tér rendezése_      _    
800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2699. (1178. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2788. 
(1178. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 2810. (1178. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1486. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       6 Sápi Közösségi Ház rekonstrukciója_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1752. (1406. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1487. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        7 A hatvani új autóbusz-pályaudvar tovább fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2526. (241. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1488. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         7  Törtelre vezető kerékpárút befejezése_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436. (851. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/851. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1489. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         7 Kunság volán autóbusz-pályaudvar áthelyezése ipari parkba_      _    120,0_     /+120,0 
tám./ 
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            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2664. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1490. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         7 4624-es út Jászkarajenő tószeg közútfelújítás_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2808. (878. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/878. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1491. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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          7  Érsekvadkert-Patak községek közötti 5 km-es útszakasz aszfalt megerősítése_      _    
25,0_     /+25,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 531. (1324. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1324. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1492. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         7  2109-es út Héhalom-Palotás (15+967,20+295) közútfelújítás_      _    280,0_     /+280,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2791. (90. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1493. Lezsák Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8  Körforgalom kiépítése a Béke és a Szolnoki utcák találkozásánál, Tiszakécske_      _    
80,0_     /+80,0 tám./  
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (30. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1494. Lezsák Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        8 Körforgalom kiépítése a 4622-es út és 44-es főút 
           találkozásánál_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (459. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1495. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8  2109-es út Héhalom (13+975, 14+975) közútfelújítás_      _    27,0_     /+27,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    27,0_     /+27,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2047. (91. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), 2072. (91. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1496. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8  Törtel mellékútjainak szilárd burkolattal való ellátása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 435. (845. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/845. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1497. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 A 86-os számú másodrangú főút (E65-ös nemzetközi főútvonal) Szombathely-Körmend 
közötti szakaszának felújítása 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 1715. (476. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1498. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 Szombathely Zanati út - Szombathely-Zanat városrész közötti kerékpár- és gyalogút 
megépítése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1716. (477. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-



 729

zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1499. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          8  Patak - Nagyoroszi községek közötti 5 km-es útaszakasz aszfalt megerősítése_      _    
25,0_     /+25,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 530. (1323. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1323. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1500. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 Nagy L. kirt. Krt. folytatása az M5-ig, ill. a Ceglédi útig, csomópontokkal I. ütem_      _    
500,0_     /+500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1781. (468. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1501. Tóth Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 Körforgalom a Bag-Domony-Aszód csomópontban_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (725. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/725. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1502. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 Budapest, Erzsébetvárosi Barcsay és a Hernád utca felújítása_      _    60,0_     /+60,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2647. (1105. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1503. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 Kőszegszerdahelyi Hegyi út szilárd burkolatának megerősítése_      _    15,0_     /+15,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1742. (463. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1504. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          8 A 471-es főútvonal rekonstrukciós tervezése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
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             1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1505. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          8 A 471-es főútvolnal Nyíbátor és Nyírbogát településeket elkerülő szakaszai építésének 
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 327. (489. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1506. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 Velem község belterületi útjainak javítása és szilárd burkolása_      _    140,0_     
/+140,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (461. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1507. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         9 8119. sz. országút rekonstrukció II. ütem_      _   1 000,0_   /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 938. (50. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1508. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         9  Bánk-Romhány községek közötti 7 km-es útszakasz aszfalt megerősítése_      _    50,0_     
/+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (1321. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1321. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1509. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         9 2126-os út Ecseg-Pásztó (0+000,3+611) 
            közútfelújítás_      _    210,0_     /+210,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    210,0_     /+210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1048. (85. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/85. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1510. Balla Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         9  Tereske-Szátok községek közötti 4 km-es útszakasz asztfalt megerősítése_      _    25,0_     
/+25,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. (1322. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1322. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1511. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Köröstarcsa belterületi utak fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2614. (767. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/767. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1512. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  Veszprém - belterületi utak fejlesztése_      _    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 939. (318. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
2689. (318. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/318. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1513. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Veszprém - lakótelepek környezetének javítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2793. (322. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/322. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1514. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Nyíregyházát elkerülő - M3 - nyugati elkerülő út utolsó szakasza építése I. ütem_      _    
990,0_     /+990,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    990,0_     /+990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (774. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/774. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1515. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Esztergom - Búbánatvölgy - Szamárhegy útépítéseinek megkezdése_      _    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 408. (809. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/809. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1516. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Bocskaikert belterületi utak aszfaltozása_      _    97,3_     /+97,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    97,3_     /+97,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (810. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/810. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1517. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Vasvári iparterület közműfejlesztése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (822. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/822. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1518. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 5603. sz. Bátaszék-Bonyhád ök. út felújítása szükséges_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2626. (930. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/930. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1519. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  86-os főút fejlesztése, Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja és Zalalövő településeket 
érintő elkerülő út építésének megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (840. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/840. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1520. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Lenti-Borsfa közötti, 7537 számú fő út, Lenti-Iklódbördőce közötti szakaszának felújí-
tása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (842. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/842. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1521. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Vasúti gyalogos aluljárók építése Mohai-Fadrusz és Nádorliget-Erőmű utcák vonalá-
ban_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (1096. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1096. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1522. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  Nádudvar - Hajdúszboszló közötti út felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
        
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 968. (1363. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1523. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  Bihartorda-Nagyrábé közötti, valamint a környéken kb. 30 bel- és külterületi út felújí-
tása_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 969. (1366. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1524. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 Körforgalom kialakítása és útrekonstrukció 
 
             Bihartorda belterületi csomőpontjában_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1097. (1424. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1525. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 Gyöngyös-Nyugat elkerülő út II. ütemének 
             megépítése, befejezése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (239. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1049. 
(239. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1153. (239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1526. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 3823. számú közút 17 km-es szakaszának felújítása_      _    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 396. (778. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/778. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1527. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Püspökladány belterületi aszfalt utak felújítása_      _    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 1176. (1411. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1411. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1528. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 2127-es út Csécse-Pásztó (0+000,4+944) 
             közútfelújítás_      _    190,0_     /+190,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    190,0_     /+190,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570. (83. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1529. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  74138.sz. Alsószölnök-Neumarkt (Farkasdifalva) határon átnyúló összekötő út meg-
építése_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 415. (820. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/820. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1530. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 5116. sz. Tolna-Bogviszló bekötő út 0+800 km szelvény Hold Duna-híd átépítése_      
_    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1025. (950. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/950. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1531. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 63123. sz. Sióagárdi bekötő út 1+000 km szelvény új Sió-híd építése szükséges_      _    
800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 443. (951. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/951. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1532. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Sebességcsökkentő bordák kialakítása Bihartorda központjában_      _    10,0_     
/+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2085. (1425. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1533. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       10 Nyílt csap, víz elvezető árkok rekonstrukciója, 
            Tatabánya II. ütem_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 584. (58. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), 713. (58. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1534. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  Mosonmagyaróvár - belterületi utak fejlesztése_      _    410,0_     /+410,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
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              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    410,0_     /+410,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941. (495. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1535. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 82. sz. országos fő út új bevezető és elkerülő szakasz megépítése (I . ütem)_      _   2 
500,0_     /+2500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   2 500,0_     /+2500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 942. (498. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
2573. (498. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/498. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1536. Czerván György képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Nagykáta-Erekköz között villamos energia hálózat kiépítése_      _    40,0_     /+40,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (668. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/668. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1537. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Új 10-es számú gyorsfogalmi főút megépítésének megkezdése_      _    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 393. (769. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/769. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1538. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Nyíregyházi nagykörút befejezésének I. üteme_      _    990,0_     /+990,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    990,0_     /+990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (791. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/791. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1539. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  471-es számú másodrendű főút rekonstrukciójának I. üteme_      _    990,0_     /+990,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    990,0_     /+990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (819. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/819. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1540. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  8-as számú főút fejlesztésének megkezdése_      _    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 416. (821. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1541. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 M8-as számú főút fejlesztésének megkezdése_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 419. (824. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/824. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1542. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 7303 számú, un. Arácsi út felújítása (Balatonfüred)_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (830. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/830. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1543. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Balatonalmádi – Óvári út felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424. (831. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/831. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1544. Dr. Kovács Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 83-as számú főút fejlesztése_      _    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 431. (838. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/838. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1545. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10  Az M70-es fél-autópálya (Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz) hiányzó 2 sáv-
jának megépítésének megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (841. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/841. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1546. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Vámospércsen a 48-as számú út rekonstrukciójának I. üteme_      _    990,0_     /+990,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    990,0_     /+990,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (780. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/780. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1547. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 P+R parkolók építése Budapest XXI. Kerületében_      _    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 1735. (1236. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1548. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
  XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
     25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
         3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
            10 Nagyrábé bel- és külterületi út felújítás            800,0      /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás            800,0      /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1410. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím), 1074. (1410. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1175. (1410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1410. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1549. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
 
         10 Kisoroszi belterületi úthálózat felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2402. (875. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/875. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1550. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Földes úthálózat felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 970. (1373. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1551. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 Téglás városban az Alkotmány-Kossuth utca 
             aszfaltozása_      _    272,0_     /+272,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    272,0_     /+272,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (814. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/814. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1552. Kovács Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         10 Szombathelyi Saághy utca felújítása_      _    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 1784. (879. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/879. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1553. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         10 Szerep belterületi utak szilárd burkolattal való lefedése, meglévők megerősítése_      _    
150,0_     /+150,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 971. (1376. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1376. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1554. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       11 A 2416-os fő út (Gyöngyös-Abasár-Markaz-Domoszló-Kisnána) műszakilag sérült, bal-
esetveszélyes szakaszainak rekonstrukciója_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (232. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1710. 
(232. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1555. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvéte-
lével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        11 Tahitótfalu belterületi úthálózat felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2858. (871. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/871. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1556. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 11. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         11 Budapesten belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2652. (1171. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1557. Szűcs Lajos és Czerván György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
11. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        11 31-es út felújításának megkezdése_      _    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 143. (16. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 2144. (16. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 2779. (16. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1558. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         11 Járdafelújítás, Tatabánya, VII. ütem_      _    130,0_     /+130,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (54. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 1099. (54. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1559. Kovács Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        11 Szombathelyen parkoló kialakítása, útburkolat kiépítése_      _    18,0_     /+18,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    18,0_     /+18,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2079. (880. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/880. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1560. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         11 Csepeli Ófalu rehabilitációja I. ütem_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2755. (1233. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1561. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        11 Zárt csap.víz elvezető árkok rekonstrukciója, Tatabánya II. ütem_      _    350,0_     
/+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1019. (65. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1562. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         11  2129-es út Vanyarc (8+333, 10+432) közútfelújítás_      _    61,0_     /+61,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    61,0_     /+61,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2780. (124. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-



 763

zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1563. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12, jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          12 Játszótér-felújítás, Tatabánya, VI.ütem_      _    75,0_     /+75,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás_      _    75,0_     /+75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2050. (55. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
2405. (55. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1564. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12, jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        12 Csepel Művek területének rehabilitációja I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503. (1235. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1235. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1565. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12, jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       12 Kiskunfélegyháza játszóterek felújítása_      _    28,0_     /+28,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    28,0_     /+28,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 779. (1263. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1263. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1566. Szűcs Lajos és Czerván György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
12. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         12 A 4-es út elkerülő szakaszának megépítése és rekonstrukciója Monor és Pilis térségé-
ben I. ütem_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241. (17. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
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laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1567. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         12  Dunaújváros „Játszótér program”_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780. (1310. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1310. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1568. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        12  2129-es út Vanyarc-Szirák (12+435 . 15+435) közútfelújítás_      _    87,0_     /+87,0 
tám./ 
           2   Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    87,0_     /+87,0 kiad./  
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1740. (125. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1569. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         12  2417 sz. Tarnementi települések közúti felújítása (Vérpelét, Feldebrő, Aldebrő, Tófa-
lú, Kápolna, Kál)_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1709. (230. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1570. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Füzesabony város belterületén a vasút felett közúti átjáró építésének  megkezdése_      
_    600,0_     /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1711. (236. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2686. 
(236. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1571. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Miskolci főközlekedési útvonalak felújítása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (962. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/962. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1572. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Az M30-as út Miskolc északi elkerülő út második szakaszának befejezése_      _    
900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (971. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/971. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1573. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Átjáró nyitása Budapesten a Korponai utcán az Albertirsai út felé_      _    800,0_     
/+800,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2648. (1115. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1574. Szűcs Lajos és Pánczél Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 13. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        13 Budapest-Lajosmizse vasútszakaz korszerűsítése I. ütem_      _    200,0_     /+200,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1027. (15. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1575. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Budapest, XXIII. Kerület Soroksár területén a Budapest - Kelebia vasútvonal alatt 
közúti aluljáró építése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (1109. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1109. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1576. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        13 Kerékpárútfejlesztés, Tatabánya, III.ütem_      _    110,0_     /+110,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    110,0_     /+110,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1100. (56. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
2046. (56. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1577. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 2129-es út Szirák (16+443, 16+490) közútfelújítás_      _    2,0_     /+2,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    2,0_     /+2,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2048. (117. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/117. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1578. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport új 13. jogcím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Örménykút külterületi utak kiépítése_      _    25,0_     /+25,0 tám./tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (166. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc24.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1579. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        13 Putnok 26-os sz. elkerülő út építésének megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (986. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/986. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1580. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13  Az M25 bekötőút megépítése 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 154. (252. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1154. 
(252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1581. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         13 Siófok déli elkerülő út megépítése_      _    125,0_     /+125,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    125,0_     /+125,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (1336. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1336. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1582. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         14  2129-es út Szirák-Kisbágyon (17+564, 19+565) közútfelújítás_      _    58,0_     /+58,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    58,0_     /+58,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 784. (116. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1583. Potápi Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         14  Bonyhád 6-os út és a Bonyhád-Bátaszéki út összekötése_      _    900,0_     /+900,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532. (1329. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1329. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1584. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         14 Szerep belterületi útfelújítások_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1737. (1388. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1585. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          14 Báránd belterületi útfelújítások_      _    170,0_     /+170,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    170,0_     /+170,0 kiad./ 
 



 775

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1739. (1434. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1586. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        14 Parkoló-építési program Tatabánya, V. ütem_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 710. (59. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc24.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1587. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         14 Siófok-Szekszárd siü-parti kerékpárút 2. üteme_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 537. (1334. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1588. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         14 Székesfehérvár Úrhidai úti le- és felhajtó megépítése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 548. (1350. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1350. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1589. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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        14 Országos közutak Füzesabony belterületén történő felújítása_      _    650,0_     /+650,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    650,0_     /+650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716. (237. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1712. 
(237. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2687. (237. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1590. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         15  2129-es út Kisbágyon (20+565, 23+304) közútfelújítás_      _    83,0_     /+83,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    83,0_     /+83,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2764. (96. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1591. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         15 Tatabányai MÁV pu. intermodalitást biztosító fejlesztésének megkezdése_      _    
900,0_     /+900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2707. (62. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1592. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        15 Játszótér-felújítás, Tatabánya, VI. ütem_      _    65,0_     /+65,0 tám./ 
          2  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    65,0_     /+65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771. (565. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1593. Dr. Kovács Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         15  Győr-Pápa-Celldömölk vasút villamosításának I. üteme_      _    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 430. (837. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/837. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1594. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         15 Székesfehérvár Mártírok útja rekonstruciója_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549. (1351. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1351. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1595. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
15. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        15 Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztésének tanulmányterve_      _    200,0_     /+200,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (823. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1596. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         15 Siófok-Ságvár külterületi kerékpárút_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (1337. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1597. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        16 Heves és az Alatkai városrész közötti kerékpárút építése_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1757. (234. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1598. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         16 Székesfehérvár Kelet-Nyugat korridor és Feketehegy-Szárazrét összekötő utak megva-
lósítása_      _    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 547. (1349. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1349. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1599. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         16 2129-es út Szarvasgede (825+047,27+889) közútfelújítás_      _    78,0_     /+78,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    78,0_     /+78,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1754. (112. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/112. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1600. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        16 Kiskunfélegyháza várostáblától az Aranyhegyi Csárdáig kerékpárút építése_      _    
70,0_     /+70,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1775. (1284. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1601. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         17 Telepszerű városrészek infrastruktúrájának kiépítése II. ütem_      _    450,0_     
/+450,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1028. (63. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1047. (63. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1602. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         17 Budapest I. ker. Batthyány tér felújítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (1333. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1603. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         17  2129-es út Jobbágyi (28+761, 29+869) közútfelújítás_      _    36,0_     /+36,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    36,0_     /+36,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714. (92. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1604. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         18 Útfelújítás Tatabányán, VII. ütem_      _    270,0_     /+270,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    270,0_     /+270,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 603. (64. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1605. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          18 Soponya főút-Petőfi Sándor út rekonstrukciója_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 546. (1348. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1606. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         18  2136-os út Palotás – Kisbágyon (0+000, 3+285) közútfelújítás_      _    175,0_     
/+175,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 



 786

             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    175,0_     /+175,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 590. (81. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/81. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1607. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        19 Útfelújítás Tatabányán, VII. ütem_      _    220,0_     /+220,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    220,0_     /+220,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 816. (53. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1608. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19 Dunakeszin a vasúti felüljáró hídnál körforgalmi csomópont kialakítása_      _    60,0_     
/+60,0 tám./ 
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            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 807. (1023. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1023. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1609. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        19 Budapest Töltés utcai  autós aluljáró építése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1730. (1123. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1610. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 19. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19 XXI. kerületi gerincút megépítésének elindítása_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2656. (1186. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1611. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19 7201-7202 j. utak (Úrhida) körforgalmi sziget kiépítése_      _   1 300,0_     /+1300,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 300,0_     /+1300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (1296. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1296. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1612. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19 Székesfehérvár nyugati elkerülő út (III . ütem)_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 516. (1297. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1297. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1613. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          19. Csornát elkerülő, tehermentesítő út megépítése I. ütem_      _   1 000,0_     /+1000,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (506. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/506. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1614. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        19 Budapest Elem utcai autós aluljáró építése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1728. (1119. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1615. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19 81-es főút 26+500 km sz. körforgalmi sziget kiépítése_      _    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 514. (1295. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1295. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1616. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19 81-es számú főút 12+360-14+060 km sz.  négysávosítása (I. ütem)_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (1298. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1298. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1617. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19  Velencei-tó déli elkerülő út_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (1305. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1305. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1618. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19  Velence-Sukoró-Pákozd és Velence Nadap kerékpárutak kiépítése_      _    850,0_     
/+850,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    850,0_     /+850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (1306. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1306. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1619. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19  6209-es út felújítása az M6-os autópálya és a 62. sz. főút között I. ütem_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 522. (1307. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1307. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1620. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19  Velencei-tó környéke-kerékpárutak fejlesztése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (1308. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1308. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1621. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19  2137-es út Kálló-Erdőkürt (1+000,2+005) közútfelújítás_      _    29,0_     /+29,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    29,0_     /+29,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2051. (93. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/93. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1622. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         19  Kisapostagi partfal védmű építése_      _    750,0_     /+750,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    750,0_     /+750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2665. (1303. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1623. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          20 Kisbér új Volán buszpályaudvar építése_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 865. (412. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/412. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1624. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         20  2137-es út Kálló-Erdőkürt-Vanyarc (3+005, 9+349) közútfelújítás_      _    310,0_     
/+310,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    310,0_     /+310,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1020. (94. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1625. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         20 Kisoroszi-Visegrád-Szentgyörgypusztai rév fenntartása_      _    200,0_     /+200,0 
tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777. (870. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/870. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1626. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         21 2301-es út Kisterenye (0+000,3+999) közútfelújítás_      _    178,0_     /+178,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    178,0_     /+178,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 711. (99. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc24.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1627. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 21. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       21 Budapest VIII. kerület Köztársaság tér fejlesztése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2653. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1628. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 21. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         21 XXII. Kerületi 7-es főút-Háros út-Kőérberki út kereszteződésének átépítése_      _    
100,0_     /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2772. (1184. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1629. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        22 2303-as út Mátraterenye (16+603,17+606) közútfelújítás_      _    32,0_     /+32,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    32,0_     /+32,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1101. (75. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1630. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 22. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         22 XXII. kerületi 7-es főút Tanító utca csomópont átépítése_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 808. (1183. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 2081. (1183. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1631. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         23   Budai Vár forgalomirányítási rendszerének fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2773. (1328. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1328. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1632. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         23 2406-os út Szurdokpüspöki (1+000, 1+435) közútfelújítás_      _    13,0_     /+13,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    13,0_     /+13,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 864. (119. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1633. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         23 Örs vezér téri P+R parkoló kiépítése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (1113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1634. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        23 Káposztásmegyer-Rákospalota észak vasúti megállóhely építése_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1729. (1120. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1120. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1635. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       23 Budapest-peremvidéki P+R parkolók 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 490. (1121. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1636. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        23 Újpesti rendőrkapitányság épületének felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1731. (1124. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1637. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 23. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         23 XXII. kerületi zajcsillapító falak megépítése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2752. (1181. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1638. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         24  2406-os út Szurdokpüspöki (1+835, 4+336) közútfelújítás_      _    73,0_     /+73,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    73,0_     /+73,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 757. (120. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1639. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        24 Angyalföld parkolási helyzetének a javítása_      _    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 489. (1118. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1640. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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         24  Zajvédő fal kiépítése az M3-as Budapest külterületi szakaszain_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1732. (1125. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1641. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         25 2408-as út Pásztó (3+070,4+4+117) közútfelújítás_      _    55,0_     /+55,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    55,0_     /+55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 755. (111. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1642. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        26 2408-as út Hasznos (7+223,8+223) közútfelújítás_      _    33,0_     /+33,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    33,0_     /+33,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2400. (89. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1643. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 27. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         27   2407-es út Szurdokpüspöki–Pásztó (2+9998,3+997) közútfelújítás_      _    29,0_     
/+29,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    29,0_     /+29,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1079. (121. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1644. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         28  2409-es út Nagybátony (0+000. 2+ 732) közútfelújítás_      _    90,0_     /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1778. (79. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1645. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         29 Dunakeszin körforgalmi csomópont kialakítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2785. (639. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/639. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1646. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         29 Dunakeszin P+R parkoló építése_      _    65,0_     /+65,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    65,0_     /+65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2787. (1022. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1022. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1647. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         29  Fóti összekötő út megépítése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2634. (1025. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1025. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1648. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         29 Ócsa - elkerülő út (I. ütem)_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2899. (1034. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1034. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1649. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím  felvételével: 
 
 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         29 21141-es út Szupatak (0+000, 4+283) közútfelújítás_      _    174,0_     /+174,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    174,0_     /+174,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 818. (118. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1650. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        29 Fonyód-(Buzsák-Öreglak-Somogyvár-Gamás) 
 
             Kisbárapáti összekötő út megépítése_      _   1 200,0_     /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 200,0_     /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2638. (1047. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1047. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1651. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         30 21142-es út Szentkút (0+000,3+587) közútfelújítás_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1755. (113. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1652. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        30 Csepeli Corvin csomópont két szintessé emelése_      _    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 2658. (1238. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1653. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        31 Csepeli gerincút építésének megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2657. (1237. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1654. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        31 21144-es út Mátraszőlős (0+000, 2+240) közútfelújítás_      _    115,0_     /+115,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás_      _    115,0_     /+115,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 604. (73. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1655. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         31  Csepel-szigeti közlekedés körülményeinek javítása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2635. (1028. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1028. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1656. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 32. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         32  21148-as út Kisbágyon-Buják (0+000,8+506) közfelújítás_      _    268,0_     /+268,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    268,0_     /+268,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (95. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/95. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1657. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 32. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       32 Gubacsi híd felújítása és kibővítése_      _    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 2659. (1239. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1658. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 33. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         33 21149-es út Szirák-Bér (0+000, 5+156) közútfelújítás_      _    154,0_     /+154,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            154,0      /+154,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 756. (115. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1659. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 33. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         33 Újköztemető előtti körforgalom kiépítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2649. (1116. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1660. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 34. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         34 21151-es út Egyházasdengeleg (0+000,6+878) 
              közútfelújítás_      _    199,0_     /+199,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    199,0_     /+199,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 782. (86. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1661. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 34. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         34 A Népsziget fejlesztésének első üteme_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2139. (1117. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1117. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1662. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        35 21152-es út Erdőtarcsa (4+500,8+353) 
             közútfelújítás_      _    160,0_     /+160,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 753. (88. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/88. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1663. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 36. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         36 21166-os út Kisterenye (0+000, 1+000) közútfelújítás_      _    35,0_     /+35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    35,0_     /+35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 585. (100. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1664. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 37. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        37 21167-es út Mátraverebély (0+000, 2+000) közútfelújítás_      _    58,0_     /+58,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    58,0_     /+58,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2150. (76. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1665. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         38  23301-es út Kisterenye (0+000, 0,362) közútfelújítás_      _    11,0_     /+11,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    11,0_     /+11,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 863. (98. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1666. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         39  24105-ös út Tar (2+0,12, 3+009) közútfelújítás_      _    32,0_     /+32,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    32,0_     /+32,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2114. (122. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1667. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         40  24105-ös út Tar – Pásztó (4+005, 4+734) közútfelújítás_      _    21,0_     /+21,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    21,0_     /+21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2762. (123. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1668. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        41 24108-as út Dorogháza (0,000,3+414) közútfelújítás_      _    97,0_     /+97,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    97,0_     /+97,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 752. (84. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1669. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         42  24109-es út Nemti – Dorogháza – Szuha- Mátraalmás (0+000, 9+542) közútfelújítás_      
_    285,0_     /+285,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    285,0_     /+285,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (77. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1670. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       42 471-es főút Mátészalka- Debrecen közötti 
            szakaszának szélesítése és felújítása_      _    950,0_     /+950,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    950,0_     /+950,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (1378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1671. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        42 M49-es elkerülő főút Rohod-Csenger között I. ütem_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (1379. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1379. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1672. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 43. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        43 24111-es út Mátramindszent (0+000, 2+908) közútfelújítás_      _    89,0_     /+89,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    89,0_     /+89,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (72. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/72. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1673. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 44. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         44 24302-es út Pásztó (0+000,0+890) közútfelújítás_      _    28,0_     /+28,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Intézményi beruházási kiadások_      _    28,0_     /+28,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754. (110. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1674. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        45 24303-as út Mátraszőlős - Pásztó (0+000,2+224) közútfejlesztés_      _    101,0_     
/+101,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    101,0_     /+101,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 626. (74. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1675. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         46  24305-ös út Nagvbátony (0+000 .0+212) közútfejlesztés_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
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                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 627. (78. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1676. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        47 24306-os út Mátramindszent (0+000, 0+282) közútfelújítás_      _    6,0_     /+6,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    6,0_     /+6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625. (71. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1677. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 50. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         50  Salgótarján, belterületi utak felújítása_      _    672,0_     /+672,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
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               2  Felújítás_      _    672,0_     /+672,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 657. (554. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/554. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1678. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         51 Salgótarján, Bercsényi út felújításának megkezdése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 770. (564. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1679. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         9  Heves város térfigyelő kamerarendszer telepítése_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            25,0      /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 788. (249. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1680. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
          9 Sárrétudvari térfigvelő kamerarendszer telepítése_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            15,0      /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 814. (1396. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1681. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         9 Sárrétudvari térfigyelő kamerarendszer telepítése_      _    4,0_     /+4,0 tám./ 
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            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    4,0_     /+4,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 815. (1429. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1429. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1682. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         19  Budapest XXIII. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése_      _    200,0_     /+200,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 619. (1136. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1683. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         20 Budapest XX. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése_      _    210,0_     /+210,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    210,0_     /+210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 493. (1135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1684. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         21  Budapest IX. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2153. (1134. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1134. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1685. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       6  Iregszemcse község hulladékudvar, zöldhulladék,pelletáló és komposztáló kialakítása_      
_    60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 794. (524. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1686. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím új 8. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       8 Páty faluközpontjában sport- és pihenőpark kialakítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások _      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1102. (340. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1687. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím új 9. 
jogcím-csoport  felvételével: 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       9  Debreceni játszóterek szabványosítása, felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820. (370. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1688. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
        10 Jászapáti és Jászkisér közötti 3227-es főút felújítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (612. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/612. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1689. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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      5 Beruházás 
       10  Jánoshidát és Jászboldogházát érintő 3121-es út Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő 
szakaszának felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (613. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/613. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1690. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10  Jászapáti és Jásszentandrás közötti 3228-as út felújítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353. (614. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/614. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1691. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
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       10  Jászboldogházát érintő 31215ös út felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (615. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/615. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1692. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10  Jászdózsát érintő 32134-es út felújítása_      _    700,0_     /+700,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    700,0_     /+700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (616. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/616. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1693. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Jásziványi 32132-es bekötőút felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (617. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/617. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1694. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Jászdózsát érintő 32134-es út felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357. (618. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/618. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1695. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Nyékládháza-Tiszacsege útvonal Mezőcsát belterületi szakaszának felújítása_      _    
100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (1008. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1008. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1696. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Nyékládháza-Mezőcsát közötti 3307. sz. út 25 km-es szakaszának felújítása_      _    
600,0_     /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 448. (1009. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1009. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1697. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10  Kiskunfélegyháza útjainak kiépítése, karbantartása_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (1279. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1698. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10  Jászkisér és Tiszasüly közötti 3225-ös út felújítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (619. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/619. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1699. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Jászladány és Besenyszög közötti 3226-os út felújítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 361. (627. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 



 834

 
 Indokolás a T/10554/627. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1700. Járvás István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10  Jászladány és Jászalsószentgyörgy közötti 3226-os út felújítása_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (611. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/611. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1701. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5  Beruházás 
       10 Hejőbába pszichiátriai otthon szennyvíz kezelése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (631. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/631. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1702. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10 Kesznyéten-Tiszalúc közötti bekötőút felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (632. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/632. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1703. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Izsáki általános és zeneiskola felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370. (644. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/644. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1704. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10  Szeged-Szőreg M43 leágazásában körforgalom építése, út szélesítése, burkolat megerő-
sítése, közművek áthelyezése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (651. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/651. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1705. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10  Makó-Királyhegyes közti 5,5 km-es szakasz szilárd burkolattal ellátása_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (652. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/652. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1706. Dr. Tiba István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Beruházás 
       10 Tiszaújváros – Polgár között kerékpár útépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (1288. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1288. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1707. Farkas Flórián képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       10 Ónod község határában található illegális szemétlerakó megszüntetése és a romatelep 
hiányzó ivóvíz vezeték kiépítése_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 512. (1289. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1708. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       35 Kurca völgy Idegenforgalmi program támogatása_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2586. (578. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1709. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1569. (230. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1710. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (232. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1554. 
(232. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1711. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1570. (236. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), 2686. (236. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1712. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716. (237. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1589. 
(237. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), 2687. (237. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1713. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1927. (405. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/405. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1714. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2338. (417. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/417. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1715. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1497. (476. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1716. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 986,3_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    931,3_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1498. (477. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1717. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   4 037,3_     /-49,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    982,3_     /-49,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2438. (496. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1718. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 823. (558. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.7.cím), 2806. (558. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 3031. (558. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/558. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1719. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők, valamint Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (560. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1109. (560. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 3027. (560. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/560, 896. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1720. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   4 064,0_     /-22,3 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_   1 009,0_     /-22,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1721. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2866. (728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.címúj93.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/728. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1722. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2321. (744. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/744. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1723. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (891. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1116. (891. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 3018. (891. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/891. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1725. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   4 064,0_     /-22,3 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_   1 009,0_     /-22,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 



 846

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1726. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 831,3_     /-255,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    776,3_     /-255,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2298. (972. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/972. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1727. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 770,8_     /-315,5 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    715,8_     /-315,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1217. (991. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/991. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1728. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 686,3_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    631,3_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1614. (1119. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1729. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1634. (1120. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1730. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 686,3_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    631,3_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1609. (1123. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1731. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1636. (1124. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1732. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 786,3_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    731,3_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1640. (1125. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1733. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1483. (1162. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 1787. (1162. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1734. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 922. (1232. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1735. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 586,3_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    531,3_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1547. (1236. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1736. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 886,3_     /-200,0 
tám./ 
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       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    831,3_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 890. (1312. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1312. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1737. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 936,3_     /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    881,3_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1584. (1388. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1738. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   4 056,3_     /-30,0 
tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_   1 001,3_     /-30,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1241. (1422. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1422. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1739. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   3 916,3_     /-170,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    861,3_     /-170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1585. (1434. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1740. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    578,9_     
/-87,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    37,0_     /-87,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1568. (125. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/125. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1741. Halász János és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    541,9_     
/-124,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 124,0]_   _     /-124,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2828. (346. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím48.alcúj2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1742. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    650,9_     
/-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    109,0_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1503. (463. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1743. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    545,9_     
/-120,0 tám./          
 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    4,0_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2221. (464. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1744. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    650,9_     
/-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    109,0_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 850. (698. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/698. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



 855

 
 1745. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    605,9_     
/-60,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    64,0_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2183. (712. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/712. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1746. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    585,9_     
/-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    44,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2491. (722. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím17.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/722. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1747. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    645,9_     
/-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    104,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 841. (745. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/745. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1748. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    615,9_     
/-50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    74,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2173. (766. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/766. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1749. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 



 857

   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    545,9_     
/-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    4,0_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1482. (859. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/859. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1750. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Hoppál Péter, dr. Iván László, Koszorús László, dr. 
Zombor Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    590,2_     
/-75,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    48,3_     /-75,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2844. (1055. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1055. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1751. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    541,9_     
/-124,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások]_      [ 124,0]_   _     /-124,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1991. (1252. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1752. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    565,9_     
/-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    24,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1486. (1406. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1753. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság_      [ 665,9]_    635,9_     
/-30,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 124,0]_    94,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1478. (1416. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1416. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1754. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    770,0_     /-78,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    356,9_     /-78,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1599. (112. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/112. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1755. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    698,0_     /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    284,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1651. (113. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj30.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1756. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    838,0_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    424,9_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2426. (231. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1757. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    808,0_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    394,9_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1597. (234. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1758. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    818,0_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    404,9_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2280. (235. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1759. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    809,0_     /-39,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    395,9_     /-39,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2281. (247. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1760. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    763,0_     /-85,0 tám./ 
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        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    349,9_     /-85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2282. (250. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1761. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    698,0_     /-150,0 
tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    284,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2147. (256. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 2277. (256. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj23.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1762. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    698,0_     /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    284,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1423. (396. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1763. Hirt Ferenc és Kósa Lajos képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    770,5_     /-77,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    357,4_     /-77,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 858. (527. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/527. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1764. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    838,0_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    424,9_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2303. (765. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/765. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1765. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    798,0_     /-50,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    384,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2200. (849. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/849. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1766. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    828,0_     /-20,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    414,9_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2304. (850. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/850. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1767. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    598,0_     /-250,0 
tám./br 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_    781,3_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2278. (876. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/876. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1768. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása_      [4 086,3]_   4 066,3_     /-20,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 031,3]_   1 011,3_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2279. (877. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj24.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/877. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1769. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    698,5_     /-149,5 
tám./ 
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        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    285,4_     /-149,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1926. (905. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/905. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1770. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    698,0_     /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    284,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2186. (983. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/983. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1771. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    708,0_     /-140,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    294,9_     /-140,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2176. (984. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/984. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1772. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    698,0_     /-150,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    284,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2351. (1004. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj 5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1004. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1773. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    798,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    384,9_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2258. (1106. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1106. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1774. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    821,0_     /-27,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    407,9_     /-27,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2433. (1272. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új13.címúj1.alcímúj5.jcúj8jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1775. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    778,0_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    364,9_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1600. (1284. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 



 869

 
 
 1776. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    818,0_     /-30,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    404,9_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2431. (1390. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új13.címúj1.alcímúj5.jcúj8jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1777. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság_      [ 848,0]_    836,0_     /-12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 434,9]_    422,9_     /-12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2432. (1399. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új13.címúj1.alcímúj5.jcúj8jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1399. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1778. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. 
cím módosítását javasolja: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   5 179,9_     
/-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   2 127,1_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1644. (79. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj28.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1779. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 769,9_     
/-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 717,1_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2038. (334. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj58.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1780. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 839,9_     
/-430,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 787,1_     /-430,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1185. (377. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcsúj5jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/377. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1781. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 769,9_     
/-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 717,1_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1500. (468. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1782. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 769,9_     
/-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 717,1_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 
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sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2717. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1783. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, Ba-
log Zoltán, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 819,9_     
/-450,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 767,1_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2460. (718. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/718. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1784. Kovács Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 769,9_     
/-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 717,1_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1552. (879. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/879. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1785. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 769,9_     
/-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 717,1_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1786. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 863,6_     
/-406,3 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 810,8_     /-406,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1370. (993. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/993. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1787. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek_      [5 269,9]_   4 769,9_     
/-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 217,1]_   1 717,1_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1483. (1162. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 1733. (1162. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1788. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1 Bp. XV. ker. Pestújhely csapadékvíz elvezetési rendszerének felülvizsgálata, kibővítése, 
rendezése_      _    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 1789. (595. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/595. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1789. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal_      [17 542,9]_   17 
292,9_     /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [32 243,2]_   31 993,2_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1788. (595. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/595. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1790. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
       2 Bp. XV. ker. Szilas patak és Csömöri patak rekultivációjának és rekreációs területté ala-
kításának előkészítése - tervezés, terület előkészítés_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (594. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/594. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1791. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Iregszemcse és Kőszeg ivóvízminőségének javítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 333. (532. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/532. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1792. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (1075. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1075, 1076. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1794. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. 
jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1795. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai_      [ 500,0]_   1 500,0_     
/+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      [ 500,0]_   1 500,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (1077. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1077. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1796. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         8 Csongrád város csapadékelvezető rendszerének felújítása és kiépítésének tervezése_      
_    60,0_     /+60,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 813. (1249. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1249. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1797. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Iregszemese ívóvíz kútjának korszerűsítése_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (533. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/533. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1798. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Takta patak Szerencs és Tiszalúc közötti szakaszának kotrása, rendezése_      _    240,0_     
/+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Ellátottak pénzbeli juttatásai_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1069. (994. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/994. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1799. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Tisza-gát csongrádi fővédvonalának további fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2392. (1253. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1800. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
         1  Lőkösházai ivóvízbázis szennyezésének megakadályozása_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2520. (164. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/164. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1801. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 2. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
        2 Pátyi vízmű rendszer felújítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1104. (354. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1802. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
         4  Balaton kutatás_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1115. (827. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/827. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1803. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
         5  Zalaegerszeg ivóvízbázis fejlesztése I. ütem_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2798. (361. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1804. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Pocsaj-Esztár-Kismarja települések szennyvízelvezetésének megvalósítása (I. ütem)_      
_    700,0_     /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    700,0_     /+700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (6. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1805. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Esztergom - Búbánatvölgy Szamárhegy közműfejlesztése, vízellátás csatornázásának I. 
üteme_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2617. (808. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/808. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1806. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Szedres község hulladéklerakó rekultivációja_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675. (947. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/947. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1807. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Báta község hulladéklerakó rekultiváviója_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 676. (948. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/948. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1808. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 A Budapest, Óhegy parki szemétlerakó biztonságos rekultivációja_      _    400,0_     
/+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (1114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1114. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1809. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Római parti árvízvédelmi beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2748. (1166. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1810. Potápi Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Bonyhád város csatornázása, szennyvízelvezetése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533. (1330. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1330. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1811. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Beruházás 
        21  Belvízelvezető árkok kialakítása, ill. rekonstrukciója - Földes_      _    55,0_     /+55,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    55,0_     /+55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2759. (1431. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1431. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1812. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagyszénás település szennyvízberuházás megkezdése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2506. (66. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/66. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1813. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagyecsed-Fábiánháza szennyvízelvezetési és tisztítási program megkezdése_      _    
800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (660. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/660. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1814. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Tetétlen csapadékvíz elvezetés támogatása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2758. (1383. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1815. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        21 Hajdúsámson belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    239,0_     /+239,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    239,0_     /+239,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2721. (781. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/781. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1816. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Kisar település szennyvízhálózatánka kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (789. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/789. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1817. Kovács Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Sitkei agglomeráció szennyvíztisztító telep építése_      _    471,5_     /+471,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    471,5_     /+471,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2727. (882. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/882. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1818. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Alsónána községben a hulladéklerakó rekultivációja_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (949. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/949. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1819. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Gesztely belvízelvezető csatorna támogatása_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 615. (979. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/979. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1820. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        21 A Hernád folyó Hidasnémeti- Felsődobsza közötti szakaszának árvízvédelmi munkála-
tai_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2135. (982. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/982. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1821. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Bánhorváti és Nagybarca községekben 
             szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2744. (989. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/989. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1822. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        21 Somlóvásárhely-Somlójenő-Tüskevár-Apácatorna-Karakószörcsög szennyvízhálózat 
kiépítése I.fázis_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (310. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1823. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Esztergom belváros szétválasztott rendszerű szennyvízelvezetésének kialakítása_      _    
150,0_     /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1163. (806. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/806. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1824. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Zomba belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2735. (928. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/928. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



 893

 
 1825. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Bátaszék belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2736. (929. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/929. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1826. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        21 Örménykút szennyvízhálózat kiépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 786. (167. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1827. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Álmosd belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    67,0_     /+67,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    67,0_     /+67,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2723. (812. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/812. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1828. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nyíracsád belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    116,0_     /+116,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    116,0_     /+116,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2725. (817. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/817. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1829. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Budai Duna-part rekreációja_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2646. (1097. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1097. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1830. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Kondoros szennyvízelvezetésének megvalósítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (160. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1831. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Décs-Sárpilis község ivóvíz javító beruházások_      _    220,0_     /+220,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    220,0_     /+220,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2739. (943. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/943. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1832. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Szarvas belvízelvezető csatorna támogatása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2709. (168. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1833. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Báránd - az ivóvíz minőségét javító beruházás_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2906. (1365. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1834. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Kondoros inkubátorház megvalósítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2781. (155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1835. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        21 Hernádnémeti belvízelvezető csatorna támogatása_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (977. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 728. (977. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/977. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1836. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Tetétlen - csapadékvíz elvezetése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2907. (1367. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1837. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagykőrös számára hulladékszállító jármű beszerzése_      _    57,0_     /+57,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    57,0_     /+57,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (191. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1838. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagykőrösön a csapadékvíz elvezetés II. ütemének kiépítése_      _    900,0_     /+900,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (197. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1839. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Gesztelyi szemétlerakó rekultivációja_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2403. (968. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/968. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1840. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        21 Vámospécs belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítésének megkezdése_      _    194,0_     
/+194,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    194,0_     /+194,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2720. (779. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/779. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1841. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Báta község ivóvíz javító beruházások_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2740. (944. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/944. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1842. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Csepeli Kis-Duna part, a Ráckevei-Soroksári-Dunaág rehabilitációja_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1043. (1230. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1843. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Kardos ivóvízhálózat bővítése külterületen_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 785. (148. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/148. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1844. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Szarvasi szemétlerakó rekultivációja_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 628. (171. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1845. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Rima menti települések (Szihalom, Mezőszemere, Egerfarmos, Mezőtárkány) szenny-
vízelvezető csatornázás kialakításának megkezdése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1846. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Báta község ivóvíz javító beruházások_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2737. (941. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/941. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1847. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Szedres község ivóvíz javító beruházások_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2738. (942. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/942. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1848. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagykőrös számára közterületfenntartó gépek beszerzése_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (227. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1849. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Kéty belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2731. (923. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/923. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1850. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Gyálaréti Holt-Tisza rehabilitáció, I. fázis_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2872. (291. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1851. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Prímás szigeti árvízvédelmi gát kiépítésének I. üteme_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2722. (805. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/805. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1852. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Heves város csapadékvíz elvezető rendszer I. ütem_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 787. (246. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1050. (246. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1853. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Kéty-Felsőnána község szennyvízhálózatának kiépítése_      _    550,0_     /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    550,0_     /+550,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2625. (924. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/924. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1854. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Beruházás 
        21  Sárospatak - Vajdácska szennyvízhálózat kiépítése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296. (305. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/305. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1855. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagybajomban szennyvíz elvezető csatornázás kialakítása_      _    465,0_     /+465,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    465,0_     /+465,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (380. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1856. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Szedres község ivóvíz  javító beruházások_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2741. (945. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/945. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1857. Horváth István, Potápi Árpád, dr. Braun Márton és Tóth Ferenc képviselők -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Térségi hulladékudvarok kiépítése: Decs, Zomba, Kölesd, Tengelic, Medina, Fadd tele-
püléseken (a forrás egyenlő részben oszlik meg a települések között)_      _    250,0_     /+250,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674. (946. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/946. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1858. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Püspökladányi szennyvízkezelő korszerűsítése_      _    467,0_     /+467,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    467,0_     /+467,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (1401. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1859. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Mezőkövesdi Kistérség szennyvízcsatorna beruházási program befejezés I. ütem_      _   
1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309. (404. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/404. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1860. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Mezőberényi középületek geometrikus energiával való fűtésének kialakítása_      _    
250,0_     /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2615. (768. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/768. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1861. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Árvízvédelmi rendszer_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (860. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/860. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1862. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Szabadkígyósi inkubátorház megvalósítása_      _    284,0_     /+284,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    284,0_     /+284,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2802. (435. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1863. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Gyulai inkubátorház megvalósítása_      _    333,0_     /+333,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    333,0_     /+333,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2803. (436. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1864. Horváth István és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Fadd belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2734. (927. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/927. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1865. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Szekszárd biogáz üzem beruházás_      _    700,0_     /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    700,0_     /+700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2628. (938. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/938. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1866. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Békési inkubátorház megvalósítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2805. (455. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1867. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Békés városban szelektív hulladékgyűjtő kialakítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2616. (770. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/770. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1868. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Az Által-ér és tatai Öreg tó vízgyűjtő területének rehabilitációja II. ütem_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (441. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/441. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1869. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Budai Vár-hegy alatt fekvő „pincebarlang-rendszer” kárelhárítás_      _    450,0_     
/+450,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 581. 
(1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 732. (1161. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1870. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírbogát településen_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (487. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1871. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Jármi szennyvízelvezető csatornázás kiépítése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (659. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/659. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1872. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Szatmárcseke település szennyvízhálózatának kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 800. (794. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1873. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Fehérgyarmati szennyvíztisztító telep korszerűsítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 801. (795. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1874. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Tivadar település szennyvízhálózatának kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (796. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/796. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1875. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Túristvándi település szennyvízhálózatának kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 803. (797. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/797. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1876. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Nyíracsád belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    278,0_     /+278,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    278,0_     /+278,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2724. (816. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/816. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 919

 1877. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Biharnagybajomi kommunális hulladékszállító jármű_      _    3,0_     /+3,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    3,0_     /+3,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 708. (1436. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1436. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1878. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Jászkarajenő szennyvíz elvezető csatornázás kialakításának megkezdése_      _    800,0_     
/+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (855. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/855. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1879. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Sasad-Sas-hegyen csapadékvíz elvezetés kiépítése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (742. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/742. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1880. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Fülöp község szennyvízhálózati kiépítésének II. üteme_      _    312,0_     /+312,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    312,0_     /+312,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1162. (783. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/783. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1881. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Pörböly község szennyvízhálózati kiépítése_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2623. (920. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/920. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1882. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Zomba község szennyvízhálózati kiépítése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2624. (921. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/921. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1883. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Felsőnána belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    120,0_     /+120,0 
tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2732. (925. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/925. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1884. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Sioagárd belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése_      _    120,0_     /+120,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2733. (926. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/926. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1885. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagyar település szennyvízhálózatának kiépítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 799. (790. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1886. Horváth István és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Fadd község ivóvíz javító beruházások_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2730. (919. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/919. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1887. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Sződliget belvízelvezető csatorna bővítése, felújítása_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2394. (1035. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1035. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1888. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 A homokhátsági térségi vízrendezési fejlesztések 
           (Domaszék, Zákányszék, Mórahalom)_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (290. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/290. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1889. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Csepel csatornázásának folytatása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811. (1240. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1890. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Csapadékvíz-elvezetési program 
         5 Zalaegerszeg csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem_      _    395,6_     /+395,6 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    395,6_     /+395,6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 602. (336. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/336. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1891. Gulyás Dénes képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport új 9. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Csapadékvíz-elvezetési program 
         9  Budakeszi csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésének megkezdése I. ütem_      _    
73,0_     /+73,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    73,0_     /+73,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 763. (384. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1892. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Tárnoki hulladéklerakó rekultivációja_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2388. (415. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/415. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1893. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Csepeli „Kiserdő” rehabilitációja_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (1229. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1229. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1894. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Tata város belterületi felszíni vízrendezése (Csapadékvíz) I. ütem_      _   1 000,0_     
/+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (440. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/440. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1895. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       23 Ráckevei-Soroksári-Duna-ág rehabilitációja_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 696. (1108. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1108. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1896. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       23  Csepel-Háros közművesítése_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 810. (1227. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1897. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 27. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Beruházás 
       27  Budavári szelektív hulladékgyűjtő szigetek létrehozása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2668. (1327. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1898. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       29 A budapesti Gergely bánya rekultiválása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 697. (1110. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1899. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       56  Tápszentmiklós szennyvízberuházás_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/504. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1900. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       56 Szilas patak revitalizációja_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2650. (1122. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1901. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       56 Cserepes-sziget partvédművének rekultivációja és új vörösfenyő partvédmű kiépítése_      
_   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (1299. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1299. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1902. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       56 Kiskunfélegyházán csatornázás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés kiépítése_      _   1 
200,0_     /+1200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _   1 200,0_     /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506. (1264. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



 932

 
 1903. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       56 Perkátai vízelvezető rendszer felújítása_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (1300. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1904. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 58. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       58  Mecsér-Dunaszentpál szakszon árvízvédelmi gát és további szükséges véderőművek 
építése_      _    225,0_     /+225,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    225,0_     /+225,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1159. (497. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1905. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       6  Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése_      [ 20,0]_    
60,0_     /+40,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 7,0]_    21,0_     /+14,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 1,9]_    5,7_     /+3,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 11,1]_    33,3_     /+22,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496. (1160. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1906. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       34  Víz- és környezeti kárelhárítás_      [ 260,0]_    760,0_     /+500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 121,2]_    621,2_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 690. (1078. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1078. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1907. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 34. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      34  Víz- és környezeti kárelhárítás 
 
         15  A Kis-Duna vízminőségének javítása_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (1030. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1030. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1908. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       35  Természetvédelmi kártalanítás_      [ 28,8]_    78,8_     /+50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 28,8]_    78,8_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 686. (1074. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1074. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1909. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      37  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 
         1  Terézvárosi szelektív hulladékgyűjtés biztosítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 731. (1127. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1910. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      37  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 
         1 Nagybánhegyesi szeméttelep rekultivációja_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Intézményi beruházási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 575. (733. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/733. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
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bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1911. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      37  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 
         4  Kommunális hulladéklerakó építésének megkezdése Hatvan térségben_      _    400,0_     
/+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2530. (251. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1912. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      46 Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság 
           megalakításának előkészületi munkálatai_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (485. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/485. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1913. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       46 Kurcavölgy ökológiai rehabilitációja_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2592. (585. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/585. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1914. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
        46 Kurca völgy ÖKO program támogatása_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2585. (577. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/577. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1915. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46 jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       46  Duna-Tisza-közti homokhátság vízpótlása_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (604. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/604. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1916. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46 jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       46 Zajvédő fal építésének támogatása_      _    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 2644. (1094. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1094. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1917. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       47  Bp. XV. ker. Lakótelepi mintaprojekt a lakóépületektől történő szelektív hulladékgyűj-
tés és komposztálás megszervezése a hulladékgyűjtő szigetek helyett_      _    50,0_     /+50,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1059. (596. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/596. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1918. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       47  Bp. XV. Ker. kertvárosi mintaprojekt az ingatlanoktól történő szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezése a hulladékgyűjtő szigetek helyett_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1060. (597. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/597. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1919. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 21. alcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     21  Nagykőrösön a szennyvízhálózat és a szennyvízkezelés fejlesztése_      _    400,0_     
/+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (223. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1920. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
7. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  7  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
           1  Működési költségvetés_      [26 247,3]_   25 747,3_     /-500,0 bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibát tartalmaz. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1026. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
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delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1921. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport új 4. jogcím  fel-
vételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 
         4 Újbudai Hamzsabégi út zajvédő fal megépítése_      _    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 194. (1443. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1443. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1922. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        6 Debrecen új buszpályaudvar létesítése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2123. (350. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/350. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1923. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport új 8. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Vízkárelhárítás 
         8  Csongrádi Öregszőlők útja árvízvédelmi fővonallá létesítése_      _    600,0_     /+600,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (1247. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1924. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 81. sz. vasúti fővonal (Hatvan-Somoskőújfalu) 
            pályarekonstrukciós munkálatai I. ütem_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (82. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 



 943

 Indokolás a T/10554/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1925. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Csepeli HÉV vonalának meghosszabbítása Bp. XXI. kerület közigazgatási határáig_      
_    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 583. 
(1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 600. (1234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1926. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Útfelújítás (Nagykanizsa)_      _    149,5_     /+149,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    149,5_     /+149,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1769. (905. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/905. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1927. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Repülőterek fejlesztése 
         1  Mezőkövesdi repülőtér infrastruktúra fejlesztése I. ütem_      _    500,0_     /+500,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1713. (405. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/405. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1928. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal korszerűsítés megkezdése_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   - 500,0_     /-500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (433. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/433. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1929. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Jelky András téri csomópont átépítése (Baja)_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (913. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 2389. (913. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/913. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1930. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Budapest-Kőbánya-felső-Rákosok elővárosi vasút fejlesztési program I. ütem_      _   1 
000,0_     /+1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 960. (1180. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1931. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Egyházasharaszti és Siklós közötti út megépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 668. (689. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/689. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1932. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Beruházás 
         10 Kerékpárút-hálózat fejlesztése Sükösd-Érsekcsanád-Baja-Bátormonostor kerékpár út_      
_    180,0_     /+180,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
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                4  Kormányzati beruházás_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 579. (914. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/914. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1933. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Vasútvonal újraindítása és működtetése Villány és Sellye között_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (690. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/690. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1934. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 1. Gyorsvillamos pályájának meghosszabbítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 695. (1099. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1099. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1935. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 51. sz. főút Dunavarsányi szakaszán forgalom lassító sziget és gvalogátkelőhely létesí-
tése_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1113. (753. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/753. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1936. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 51. sz. főút és az 52101. sz. út kereszteződésben 
            körforgalom létrehozása_      _    80,0_     /+80,0 tám./  
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1114. (754. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/754. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1937. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 51. sz. főút Kiskunlacháza belterületi szakaszának, valamint az 51306. sz. út teljes felújí-
tása_      _    570,0_     /+570,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    570,0_     /+570,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1012. (755. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
2807. (755. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/755. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1938. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Hevesi u.-Rózsa u. körforgalom építés (Nagykanizsa)_      _    140,0_     /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2897. (902. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/902. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1939. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Kerékpárút-hálózat fejlesztése  (Nagykanizsa)_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2060. (903. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/903. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1940. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Ipari Park fejlesztése (Nagykanizsa)_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2061. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
2080. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 2096. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/904. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1941. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 51. sz. főút Sükösd és Érsekcsanád községeket elkerülő szakasz építésének megkezdé-
se_      _    280,0_     /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    280,0_     /+280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 727. (917. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1067. 
(917. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/917. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1942. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Mátészalka-Csenger vasúti mellékvonal fejlesztése 
            elkezdése I. ütem_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (1380. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1943. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Járdafelújítás (Nagykanizsa)_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 824. (908. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/908. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1944. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Dél-keleti elkerülő út (Nagykanizsa)_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1041. (910. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1118. (910. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/910. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1945. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Baja várost elkerülő 551. sz. út déli szakasza építése (I. ütem)_      _    250,0_     /+250,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (911. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 726. (911. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/911. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1946. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Bajai lakossági járdaprogram_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2770. (916. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/916. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1947. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       20 Lakások energiakorszerűsítése           10 000,0      /+10000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások           10 000,0      /+10000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1948. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Vasúti felüljáró építése Szentesen_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2587. (580. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/580. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1949. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 4402 számú közút rekonstrukciója_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2588. (581. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/581. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1950. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  Szentes és környéke kerékpárút építése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 660. (579. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/579. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1951. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Kerékpárút építése a dunai gáton_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (605. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/605. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1952. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Szentes-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal rekonstrukciója_      _    500,0_     /+500,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2593. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/586. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1953. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Piskó úthálózat megépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 951. (687. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/687. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1954. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  45 számú főút fejlesztése_      _    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 2591. (584. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/584. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1955. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  Cserhátsurány és Nógrádsipek közötti út megépítése_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691. (1079. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1079. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1956. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  Hollókői közút felújítása_      _    450,0_     /+450,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 692. (1080. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1080. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1957. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  451. számú út fejlesztése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 661. (587. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/587. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1958. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Bajai Országos Közforgalmú Kikötő és az 51. sz. főút közötti út építése (I. ütem)_      _    
220,0_     /+220,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    220,0_     /+220,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598. (912. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 825. 
(912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1959. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 4642 sz. közút rekonstrukciója Szentes-Gádoros között_      _    720,0_     /+720,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    720,0_     /+720,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2589. (582. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/582. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1960. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 451. számú közút rekonstrukciója_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2590. (583. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/583. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1961. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Kunadacs Kunpecér közötti összekötő út megépítése_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (608. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/608. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1962. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  Dűlőutak karbantartása a Duna-Tisza közén_      _    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 342. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/603. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1963. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        38 52. sz. főút felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (609. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/609. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1964. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Tas elkerülő út megépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (610. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/610. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1965. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 



 963

  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  Solt elkerülő út megépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (606. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/606. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1966. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38  Szabadszállás-Újsolt közötti összekötő út megépítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (607. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/607. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1967. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
       38 Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának elkészítési terve_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 952. (691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/691. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1968. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1  A békéscsabai Szabó Pál téri iskola nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése, hőszigetelé-
se_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1138. (129. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1969. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
        1 Csobánka iskola fűtéskorszerűsítése_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1165. (867. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/867. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1970. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Budapest XX. kerület önkormányzati ingatlanainak nyilászáró cseréje, hőszigetelése_      
_    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1167. (1129. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1971. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Nagykőrösön a városháza fűtési rendszerének korszerűsítése_      _    100,0_     /+100,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1152. (221. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1972. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Tiszanána alternatív energiahasznosítása elősegítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1155. (261. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1973. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Felsőzsolca közintézményeinek fűtéskorszerűsítése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            600,0      /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2874. (969. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/969. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1974. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Újszilváson napelembázis létrehozása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2637. (1042. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1042. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
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zottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1975. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Püspökladány városi intézmények fűtéskorszerűsítési, hőszigetelési és felújítási munká-
inak támogatása_      _    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 2671. (1375. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1375. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1976. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Az abonyi Közoktatási Intézmények, Somogyi - és Gyulai Iskola, nyílászáró cseréje, 
felújítása, korszerűsítése, eszközfejlesztése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások _      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1147. (204. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1977. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1  Nagykőrösön a Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtéskorszerűsítése_      _    20,0_     
/+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (215. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1978. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1  Kiskunfélegyháza iskoláinak felújítása, fűtésrendszer korszerűsítése_      _    650,0_     
/+650,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    650,0_     /+650,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (1280. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1979. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1  Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 633. (471. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1980. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 ÖKO-Óvoda építése_      _    130,0_     /+130,0 tám./ 
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            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1160. (555. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1981. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1  Kecel, Arany János Ált.Iskola és Könyvtár fűtésrendszer kiváltása geotermikus hőszi-
vattyús eljárással_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (645. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/645. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1982. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
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         1 Sződligeti Általános Iskola fűtéskorszerűsítése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 730. (1036. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1036. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1983. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         1 Kiskunfélegyháza belvárosának rehabilitációja_      _   1 200,0_     /+1 200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 200,0_     /+1 200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (1282. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1984. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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      1  Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
         2  Budapest IX. Kerület önkormányzati ingatlanainak nyilászáró cseréje, hőszigetelése_      
_    400,0_     /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1168. (1130. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1985. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése_      [11 800,0]_   9 800,0_     /-2 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      [11 800,0]_   9 800,0_     /-2 000,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1026. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 2497. (1381. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjai-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1986. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         1 Verpelét Vasútállomás igénybevétele zúzottkő vasúti rakodására és szállítására, vala-
mint az ehhez szükséges technológia telepítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2146. (228. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1987. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4 Iregszemcse úthálózatának fejlesztése_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1107. (521. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/521. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1988. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4  A 459-es út részleges felújítása, különös tekintettel a Csanytelek és Baks, valamint a 
Sándorfalva és Szeged közötti szakaszokra_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2756. (1243. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1243. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1989. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4  A 147-es vasúti szárnyvonal üzemeltetése_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 588. (1248. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1990. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4  Tömörkényt Gáttal összekötő út megépítése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2701. (1250. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1991. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      4 4502. sz. bokrosi bekötő út felújítása_      _    124,0_     /+124,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    124,0_     /+124,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1751. (1252. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1992. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4 Cegléd Belterületi Kerékpárút-hálózatának fejlesztése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2702. (1256. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1993. Dr. Szabó Erika képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4  53-as számú főút Kiskunhalast elkerülő útszakaszának továbbépítése_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (514. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/514. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1994. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Koppányszántó járdahálózatának fejlesztése            12,0      /+12,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            12,0      /+12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1108. (522. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1995. Dr. Szabó Erika képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       5 A Budapest-Kelebia vasútvonal pályakorszerűsítési munkálatai - I. ütem_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (513. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1996. Hirt Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
        6 Koppányszántó úthálózatának fejlesztése_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1036. (523. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1997. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 14. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 2. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      14  A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 
         2  A zsámbéki medence kerékpárút megvalósításának I. üteme_      _    50,0_     /+50,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2054. (353. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1998. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím 14. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  fel-
vételével: 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      14  A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 
         15  Csurgó és térsége turisztikai célú kerékpárútjának kiépítése_      _    475,0_     /+475,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    475,0_     /+475,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 795. (576. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/576. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 1999. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Szombathelyi gyalogos aluljáró felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2058. (693. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/693. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2000. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Mátételke-Bácsbokod közötti közút felújítása_      _    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 471. (1082. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1082. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2001. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Felsőszentiván-Nemesnádudvar közötti közút felújítása_      _    880,0_     /+880,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    880,0_     /+880,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (1084. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1084. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2002. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Bácsbokod-Bácsborsód-Gara közötti közút felújítása_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (1086. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1086. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2003. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Jánoshalma-Kéleshalom-Hajós közötti közút felújítása_      _    625,0_     /+625,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    625,0_     /+625,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (1087. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1087. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2004. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Katymár-Bácsborsód közötti vasút felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (1088. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1088. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2005. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Madaras-Katymár közötti közút felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 478. (1089. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1089. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2006. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       38   Mélykút-Jánoshalma közötti közút felújítása_      _    360,0_     /+360,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    360,0_     /+360,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (1090. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1090. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2007. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Mélykút-Bácsalmás közötti közút felújítása_      _    380,0_     /+380,0 tám./ 
           2  Működési költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    380,0_     /+380,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480. (1091. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1091. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2008. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Bácsalmás-Csikéria közötti közút felújítása_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (1092. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1092. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2009. Balogh József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Fülöpháza-Kerekegyháza közöztti út felújítása_      _    160,0_     /+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (679. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/679. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2010. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Kecskemét, Rákóczi út rekonstrukciója I. ütem_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 721. (727. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/727. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2011. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Bácsszentgyörgy-Gara közötti közút felújítása_      _    75,0_     /+75,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    75,0_     /+75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 470. (1081. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1081. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2012. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Tataháza - Bácsalmás közötti közút felújítása_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 472. (1083. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1083. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2013. Bányai Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Felsőszentiván-Rém közötti közút felújítása_      _    140,0_     /+140,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (1085. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1085. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2014. Dr. Heintz Tamás és dr. Gruber Attila képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 38. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  67-es út Kaposvár M7-es autópálya közötti szakaszának 2x2 sávosítása_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2611. (713. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



 988

 
 Indokolás a T/10554/713. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2015. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Piliny-Őrhalom közötti közút felújítása_      _    380,0_     /+380,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    380,0_     /+380,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (1071. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1071. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2016. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Nógrádsipek-Varsány közötti közút felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (1072. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1072. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2017. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Magyargéc-Nógrádmegyer közötti út felújítása_      _    360,0_     /+360,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    360,0_     /+360,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 469. (1073. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1073. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2018. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       39  Kecskemét kistérségi kerékpáros úthálózat kialakítása I. ütem_      _    100,0_     
/+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2105. (729. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/729. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2019. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képvise-
lők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 39. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       39 Szombathelyi gyalogos híd felújítása_      _    23,0_     /+23,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    23,0_     /+23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2771. (1006. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1006. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2020. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Az 1201 sz. összekötő út (34 és 36,867 km szelvények közötti) Bencebaráti és 
Parassapuszta közötti szakaszának felújítása_      _    130,0_     /+130,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2578. (510. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/510. számon. 
A módosító javaslatot: 



 991

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2021. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 46125. sz. út rekonstrukciója Cegléd 1. sz. és 2. sz.  belterülete között_      _    900,0_     
/+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            900,0      /+900.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2660. (1255. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2022. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Hozzájárulás a debreceni repülőtér fenntartásához_      _    130,0_     /+130,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2075. (347. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
2092. (347. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), 2855. (347. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/347. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2023. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41 A 2102. sz. összekötő út Csomád és Erdőkertes közötti szakasza (kb. 7 km) felújítása_      
_    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2579. (511. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2024. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 47. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       47 Debrceni közlekedési zajvédelem_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2074. (338. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/338. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2025. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 48. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       48 471-es főút felújítása, bővítése I. ütem_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1030. (339. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2026. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 50. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       50  4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása I. ütem_      _    153,0_     /+153,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    153,0_     /+153,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2385. (330. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/330. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2027. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 54. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
         54   48-as főút felújítása, bővítése I. ütem_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 790. (349. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/349. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2028. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 54. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       54  10-es számú főközlekedési út elkerülő szakaszának előkészítése_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 793. (367. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2029. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 54. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       54 XII. kerületi fogaskerekű vasút fejlesztése (I. ütem)_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 961. (1182. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2030. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 54. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       54 Libegő korszerűsítése (első ütem)_      _    700,0_     /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    700,0_     /+700,0 kiad./ 



 996

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 962. (1185. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2031. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 54. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       54  Moszkva tér rehabilitációja (első ütem)_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 963. (1188. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2032. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 54. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       54 A budai Budakeszi út kiszélesítése és parkoló létesítése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (1191. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1124. (1191. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 2902. (1191. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2033. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 55. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       55  10-es számú Pilisvörösvár területén áthaladó útszakasz felújításának előkészítése_      _    
153,0_     /+153,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             2 Felújítás_ _ 153,0_ _ /+153,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2387. (359. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/359. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2034. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 55. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       55 Állami fenntartású debreceni utak felújítása, fejlesztése I. ütem_      _    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 1071. (1203. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2035. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 56. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       56 10-es számú út Ürömi forgalmi jelzőlámpás kereszteződésének körforgalommá alakítá-
sának I. üteme_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 789. (341. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2036. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       56 Iharosberény-Berzence út felújítása_      _    656,8_     /+656,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (376. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/376. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2037. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 57. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       57 Páty faluközpont főút programjának megvalósítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1105. (356. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/356. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2038. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 58. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       58 Zalaegerszeg déli elkerülő út 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 1779. (334. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2039. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 59. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       59  Pilisvörösvár Csobánkai utca felújítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2401. (358. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/358. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2040. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 60. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       60  76-os út Balatonkeresztúr-Zalaegerszeg szakaszának bővítése I. ütem_      _    400,0_     
/+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1004. (374. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2041. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       60  Budakeszi belterületi útszakaszainak felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1006. (518. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2042. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 61. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       61 M9-es autópálya Vasvár-Zalaegerszeg szakaszának építése I. ütem_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (383. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2043. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 65. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       65 Csurgó-Berzence elkerülő út előkészítése, tervezése_      _    160,0_     /+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1022. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2044. Dr. Gruber Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 18. alcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 1003

     18 MÁV 35. sz. Kaposvári-Siófok vasútvonal felújítása_      _    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 538. (1335. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2045. Dr. Kelemen András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
fejezet 1. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4 előirányzat-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
    2  Külképviseletek igazgatása 
           4  MO.Sydney-i konzulátusának újranyitásának költségei_      _    160,0_     /+160,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    160,0_     /+160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 555. (1357. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1357. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2046. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet_      [ 143,0]_    133,0_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 49,2]_    39,2_     /-10,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1100. (56. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
1576. (56. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2047. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet_      [ 143,0]_    136,0_     /-7,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 49,2]_    42,2_     /-7,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1495. (91. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), 
2072. (91. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2048. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet_      [ 143,0]_    141,0_     /-2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 49,2]_    47,2_     /-2,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1577. (117. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/117. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2049. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet_      [ 143,0]_    131,0_     /-12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 49,2]_    37,2_     /-12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2111. (1024. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1024. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2050. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     12  Alapítványok támogatása 
        9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    95,0_     /-30,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    95,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1563. (55. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), 2405. (55. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2051. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    96,0_     /-29,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    96,0_     /-29,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1621. (93. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/93. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2052. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1330. (146. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2053. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (325. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2054. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1997. (353. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc14.jcsúj2.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2055. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1177. (369. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj49.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2056. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    104,0_     /-21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    104,0_     /-21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2446. (403. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/403. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2057. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     12  Alapítványok támogatása 
        9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1446. (420. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2058. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1999. (693. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/693. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2059. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1484. (736. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/736. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2060. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1939. (903. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/903. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2061. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1940. (904. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
2080. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 2096. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/904. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2062. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1198. (978. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/978. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2063. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    97,0_     /-28,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    97,0_     /-28,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1276. (995. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/995. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2064. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    104,0_     /-21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    104,0_     /-21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1278. (997. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/997. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, az 
Önkormányzati bizottság, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság, a 
Külügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 2065. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    90,0_     /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    90,0_     /-35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2190. (1044. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1044. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2066. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    97,9_     /-27,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    97,9_     /-27,1 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1201. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3057. (1201. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3064. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3067. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény23.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2067. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,4_     /-49,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,4_     /-49,6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (1202. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3058. (1202. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3071. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)keret), 3072. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény41.), 3073. (1202. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény42.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2068. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    75,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2423. (1212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcs1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2069. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    105,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    105,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2204. (1268. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2070. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    85,0_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    85,0_     /-40,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2217. (1275. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
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zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2071. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása_      [ 125,0]_    102,0_     /-23,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 125,0]_    102,0_     /-23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2187. (1276. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2072. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1495. (91. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), 
2047. (91. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2073. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1339. (145. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2074. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2024. (338. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj47.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/338. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2075. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2022. (347. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), 
2092. (347. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), 2855. (347. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2076. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2259. (400. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2077. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    50,0_     /-21,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    30,0_     /-21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1433. (465. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2078. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1179. (517. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj53.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2079. Kovács Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    53,0_     /-18,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    33,0_     /-18,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1559. (880. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/880. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2080. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1940. (904. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
2061. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 2096. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/904. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2081. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 808. (1183. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1630. (1183. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj22.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2082. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    58,0_     /-13,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    38,0_     /-13,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1180. (1273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj53.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2083. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 889. (1277. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
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Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2084. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2836. (1397. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2085. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    61,0_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    41,0_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1532. (1425. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2086. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    56,0_     /-15,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    36,0_     /-15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2832. (1432. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1432. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2087. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    48,0_     /-23,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    28,0_     /-23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2837. (1438. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1438. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2088. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja: 
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció_      [ 71,0]_    51,0_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 51,0]_    31,0_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2838. (1439. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1439. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2089. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
       1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés_      [ 141,0]_    300,0_     /+159,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 101,0]_    260,0_     /+159,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550. (1352. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1352. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2090. Dr. Heintz Tamás és Balla Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
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       1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés_      [ 141,0]_    191,0_     /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 101,0]_    151,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 554. (1356. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1356. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2091. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím kiegészítését javasolja a következő új 35. alcím  felvételével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     35  Kelet- és Dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása_      _    100,0_     /+100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (1354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2092. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 36. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Lakossági EU tájékoztatási feladatok 
       3  Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör_      [ 40,0]_    30,0_     /-10,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [ 25,0]_    15,0_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2022. (347. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), 
2075. (347. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 2855. (347. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2093. Lezsák Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 36. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Lakossági EU tájékoztatási feladatok 
       3  Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör_      [ 40,0]_    34,0_     /-6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 25,0]_    19,0_     /-6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2340. (458. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2094. Dr. Puskás Tivadar képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 36. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Lakossági EU tájékoztatási feladatok 
       3  Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör_      [ 40,0]_    32,0_     /-8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások       [ 25,0]     17,0      /-8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2439. (697. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/697. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2095. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 36. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Lakossági EU tájékoztatási feladatok 
       3  Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör_      [ 40,0]_    30,0_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 25,0]_    15,0_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1204. (709. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/709. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2096. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 36. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Lakossági EU tájékoztatási feladatok 
       3  Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör_      [ 40,0]_    30,0_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 25,0]_    15,0_     /-10,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1940. (904. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
2061. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 2080. (904. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/904. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2097. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Demokratikus átalakulás elősegítése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (1355. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1355. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2098. Nógrádi Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 39. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 
       1  Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel 
kapcsolatban_      [6 900,0]_   7 800,0_     /+900,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551. (1353. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2099. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 593,0_     /-130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    381,9_     /-130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1470. (80. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2100. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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_      [4 723,0]_   4 573,0_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    361,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 845. (153. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alc2.jcsúj1.jc), 
2382. (153. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/153. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2101. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  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_      [4 723,0]_   4 573,0_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    361,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1192. (337. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj4jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2102. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 573,0_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    361,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2486. (342. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 



 1031

 
 
 2103. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 573,0_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    361,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2447. (364. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2104. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 601,0_     /-122,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    389,9_     /-122,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2867. (593. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím5.alcúj7jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/593. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2105. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 623,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    411,9_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2018. (729. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj39.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/729. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2106. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 633,0_     /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    421,9_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2452. (734. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/734. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2107. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása_      [4 723,0]_   4 573,0_     /-150,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 511,9]_    361,9_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 842. (1245. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1245. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2108. Tatai-Tóth András, dr. Szép Béla, Ecsődi László, Botka Lajosné, dr. Szabó 
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Rózsa Endre, Mohácsi József, 
dr. Kolber István, Földesi Zoltán és Tóth Tiborné dr. képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
    2  Egyetemek, főiskolák       [182 884,7]    181 984,7      /-900,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
          3  Dologi kiadások       [139 666,0]    138 766,0      /-900,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (663. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2971. 
(663. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/663. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2109. Az Oktatási bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák       [182 884,7]    181 984,7      /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [159 129,5]    158 929,5      /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [46 993,8]    46 939,8      /-54,0 kiad./ 
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             3  Dologi kiadások       [139 666,0]    139 020,0      /-646,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító indítványt számaszakilag korrigáltuk. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (1449. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2972. 
(1449. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2110. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   3  Közgyűjtemények_      [10 500,1]_   11 156,9_     /+656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [4 335,1]_   4 991,9_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (1217. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2111. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   4  Művészeti intézmények_      [5 395,1]_   5 407,1_     /+12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [4 840,2]_   4 846,2_     /+6,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 181,5]_   1 183,0_     /+1,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 766,5]_    767,5_     /+1,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 2,6]_    3,1_     /+0,5 kiad./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások_      [ 294,3]_    297,3_     /+3,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2049. (1024. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1024. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2112. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   4  Művészeti intézmények_      [5 395,1]_   5 795,1_     /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 766,5]_   1 166,5_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1018. (1215. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2113. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. 
cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 840. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcsúj6.jc), 
2145. (52. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2114. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 150,9_     /-32,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 650,1_     /-24,0 kiad./ 
 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 396,6_     /-8,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1666. (122. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj39.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2115. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1384. (132. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2116. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1333. (138. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2117. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 904,9_     /-278,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 439,1_     /-235,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 361,6_     /-43,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1411. (229. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2118. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 032,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 574,1_     /-100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 354,6_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435. (233. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2119. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 112,9_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 624,1_     /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 384,6_     /-20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1366. (257. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2120. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 032,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 574,1_     /-100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 354,6_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1367. (258. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2121. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 132,9_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 634,1_     /-40,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 394,6_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1368. (259. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2122. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 162,9_     /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 659,1_     /-15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 399,6_     /-5,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1369. (260. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2123. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1922. (350. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2124. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1182. (373. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2125. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2042. (383. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj61.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2126. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1445. (395. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2127. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2344. (486. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
2693. (486. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2128. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 576. (738. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1448. (738. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/738. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2129. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 032,9_     /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 599,1_     /-75,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1264. (856. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/856. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2130. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1267. (862. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2149. (862. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/862. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2131. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 112,9_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 624,1_     /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 384,6_     /-20,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1210. (866. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/866. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2132. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1246. (959. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/959. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2133. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1275. (963. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/963, 964. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Ön-
kormányzati bizottság, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 2135. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1820. (982. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/982. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2136. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 582,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 224,1_     /-450,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 254,6_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1283. (1101. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1101. számon. 



 1046

A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2137. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 582,9_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 224,1_     /-450,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 254,6_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1455. (1102. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2138. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1307. (1112. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1112. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2139. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1661. (1117. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj34.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1117. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2140. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 882,9_     /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 449,1_     /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 329,6_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1184. (1197. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1197. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2141. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   8 582,9_     /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 622,9]_   4 022,9_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2812. (1214. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2142. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények_      [8 182,9]_   7 682,9_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [5 674,1]_   5 274,1_     /-400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 404,6]_   1 304,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1236. (1405. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1405. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2143. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
       1 Ráckeve Művelődési Ház építése_      _    430,0_     /+430,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    430,0_     /+430,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 868. (749. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
1010. (749. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/749. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2144. Szűcs Lajos és Czerván György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (16. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1557. (16. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 2779. (16. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2145. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
        [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 840. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcsúj6.jc), 
2113. (52. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2146. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1986. (228. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2147. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1761. (256. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), 2277. 
(256. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj23.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2148. Dr. Gyenesei István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 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]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2444. (366. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj6.jcs), 
2799. (366. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2149. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás]_      [ 200,0]_   _     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1267. (862. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2130. (862. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/862. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2150. Becsó Zsolt képviselő -  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_      [ 200,0]_    142,0_     /-58,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_    142,0_     /-58,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1664. (76. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj37.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2151. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Zombor 
Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció_      [ 200,0]_    73,0_     /-127,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_    73,0_     /-127,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2842. (655. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/655. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2152. Soltész Miklós, Balog Zoltán, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Hoppál Péter, Koszorús László és Hirt Fe-
renc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jog-
cím-csoport 27. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció_      [ 200,0]_    193,2_     /-6,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_    193,2_     /-6,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2861. (1057. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc9.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1057. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2153. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció_      [ 200,0]_    20,0_     /-180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_    20,0_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1684. (1134. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj21.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1134. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2154. Kékkői Zoltán József, dr. Ángyán József, Font Sándor, Jakab István, Ékes 
József és dr. Medgyasszay László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció_      [ 200,0]_    40,0_     /-160,0 tám./  
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_    40,0_     /-160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (1286. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 981. (1286. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2155. Kékkői Zoltán József, dr. Ángyán József, Font Sándor, Jakab István, Ékes 
József és dr. Medgyasszay László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció_      [ 200,0]_    160,0_     /-40,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_    160,0_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 984. (1287. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc11.jcs), 
1044. (1287. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2156. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
28. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         28  Gyulai kollégium beruházás_      _    700,0_     /+700,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    700,0_     /+700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (454. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2157. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
28. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         28  Tarhosi kollégium beruházás_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 571. (437. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2158. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         28  Hauszmann utcai egyetemi sportlétesítmény építésének támogatása_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2645. (1095. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1095. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2159. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Dömsöd Széchenyi István Általános Iskola felújítása_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 611. (752. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/752. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2160. Bánki Erik képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Közoktatás fejlesztési program 
         1 Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája épületbővíté-
se_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2640. (1054. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1054. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2161. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Tátika Óvoda bővítése (Gyál)_      _    240,0_     /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2894. (750. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2162. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Martonosi Pál Városi Könyvtár-külső raktár kialakítása_      _    65,0_     /+65,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    65,0_     /+65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1066. (757. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/757. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2163. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Martonosi Pál Városi Könyvtár rekonstrukciója_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 587. (758. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), 2856. 
(758. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2164. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Fazekas Gábor utcai általános iskola rekonstrukciója_      _    35,0_     /+35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    35,0_     /+35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2857. (759. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/759. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2165. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 dr. Mező Ferenc Gimnázium (Nagykanizsa) bővítéses rekonstrukciója_      _   1 000,0_     
/+1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2729. (909. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/909. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2166. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Felsőpakony Általános Iskola felújítása és bővítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1011. (751. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/751. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2167. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Boróka Civil és Ifjúsági Ház - belső szerkezet 
          rekonstrukciója, akadálymentesítése_      _    85,0_     /+85,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    85,0_     /+85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 597. (760. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/760. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2168. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         1 Pécsi Nemzeti Színház épületének felújítása_      _    850,0_     /+850,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    850,0_     /+850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (1066. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1066. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2169. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Bölcsőde létesítése Kispesten_      _    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 2582. (528. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2170. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  fel-
vételével: 
 
XXX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         4  A cigándi iskolai sportudvar kialakítása_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (299. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/299. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2171. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        4 Hernádnémetiben a kárpótlásból visszakapott egyházi ingatlanok felújítása_      _    
100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1121. (976. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/976. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2172. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         5  Örökségvédelmi fejlesztések_      [ 200,0]_   1 000,0_     /+800,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      [ 200,0]_   1 000,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2875. (1213. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
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zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2173. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          6 Kétsoprony Művelődési Ház felújítása_      _    55,0_     /+55,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    55,0_     /+55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1748. (766. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/766. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2174. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Nyírábrányi óvoda felújítása_      _    215,5_     /+215,5 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    215,5_     /+215,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (818. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/818. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2175. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Regéci vár felújítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1122. (980. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/980. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2176. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Boldogkői Vár felújításának III. üteme_      _    140,0_     /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1771. (984. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/984. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2177. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Mogyoródi Juhász Jácint Művelődési Ház felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2809. (1026. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1026. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2178. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Somogyvár - Kupavár, Történelmi Emlékhely fejlesztése_      _    500,0_     /+500,0 
tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2747. (1049. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1049. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2179. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Óbudai Zichy kastély rekonstrukciója_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    1000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2749. (1170. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2180. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Örökségporta létrehozása - Nádudvar városközpont_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2814. (1408. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1408. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2181. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója (I. ütem)_      _    850,0_     /+850,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás_      _    850,0_     /+850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2574. (501. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/501. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2182. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
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         6  Dombegyház Művelődési Ház felújítása_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 774. (711. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/711. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2183. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Kunágota, Teleház, könyvtár, falugazdászi intézmény létrehozása_      _    60,0_     
/+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1745. (712. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/712. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2184. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Óvoda rekonstrukciók Balsa, Ibrány, Tiszadob, Tiszalök, Timár, Tiszanagyfalu telepü-
léseken.(az összeg 1/6-od része illeti meg a településeket egyenként)_      _    140,0_     /+140,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (792. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/792. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2185. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Bagamér község óvodai férőhely bővítése_      _    249,7_     /+249,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    249,7_     /+249,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (811. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/811. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2186. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Abaújdevecseri Csoma Kastély felújítása_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1770. (983. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/983. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2187. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Kiskunfélegyháza, Templomhalom régészeti feltárás és emlékpark megvalósítása_      _    
23,0_     /+23,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    23,0_     /+23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2071. (1276. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2188. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Kulturális beruházások 
         6  Dunaújvárosi Vidám Park területén sport, művelődés és rekreációs központ kialakítása_      
_    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2813. (1311. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1311. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2189. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Dánfoki ifjúsági tábor korszerűsítése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2613. (763. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/763. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2190. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Tápiószőlős középkori falu régészeti feltárása 
             a 311-es út mentén_      _    35,0_     /+35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    35,0_     /+35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2065. (1044. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1044. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2191. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          6 Sárrétudvari községi könyvtár fejlesztése_      _    5,0_     /+5,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    5,0_     /+5,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2876. (1394. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1394. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2192. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Abonyban a Kostyán kúria felújítása_      _    133,0_     /+133,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    133,0_     /+133,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1148. (205. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2193. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Jáki templom rekonstrukciója_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2716. (472. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 



 1075

 Indokolás a T/10554/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2194. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Mosonmagyaróvár - '56-os múzeum kialakítása (II.ütem)_      _    385,0_     /+385,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    385,0_     /+385,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (494. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 1106. 
(494. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2195. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Új óvoda építése Baktalórántháza_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (785. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/785. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2196. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Új óvoda építése Búj község_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (786. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/786. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2197. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Perkáta-Győry-kastély és katélykert felújítása_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (1302. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2198. Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Szentgotthárd-Rábatótfalusi óvoda felújítása_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420. (825. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/825. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2199. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Abonyban az Abonyi Lajos Falumúzeum felújítása_      _    57,0_     /+57,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    57,0_     /+57,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1140. (178. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2200. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Törteli parókia rekonstrukciója_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1765. (849. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/849. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2201. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      4  Kulturális beruházások 
         6 Békés megyei levéltár létrehozásának megkezdése_      _    850,0_     /+850,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    850,0_     /+850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (450. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2202. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          6 Székesfehérvár Városi Rendezvénycsarnok létrehozása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 631. (324. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/324. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2203. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      4  Kulturális beruházások 
         6 Balatonfüred – Park utcai óvoda korszerűsítése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (828. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/828. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2204. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Emlékmű Kiskunfélegyházán az 1956-os forradalom és hősök emlékére_      _    20,0_     
/+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2069. (1268. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2205. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. 
jogcím  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Szolnok Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2682. (37. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2206. Varga Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Helytörténeti múzeum Tiszaörvényen_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 821. (399. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/399. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2207. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Grassalkovich kastély felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2688. (238. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2208. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          6 Szarvas városi könyvtár fejlesztése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2871. (172. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2209. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Nagykőrösön az Arany János Kulturális Központ belső felújítása_      _    200,0_     
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1146. (202. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2210. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Támogatás a Szolnoki indóház megvásárlásához_      _    75,0_     /+75,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    75,0_     /+75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2681. (34. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2211. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Új bölcsőde létesítése Hajdúhadházán_      _    168,2_     /+168,2 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    168,2_     /+168,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (782. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/782. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2212. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          6 Mándoki Gyermekekért óvoda felújítása_      _    98,0_     /+98,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    98,0_     /+98,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (883. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/883. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2213. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Székesfehérvár Fekete Sas Kulturális Központ létrehozása_      _    400,0_     /+400,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2794. (326. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2214. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Ifjúsági közösségi terek kialakítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2715. (470. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
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Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2215. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Balatonalmádi –mogyoródi úti óvoda korszerűsítése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2216. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Sátoraljaúihelvi V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola rekonstrukci-
ója_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (308. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/308. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2217. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6   Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor Emlékház kialakítása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2070. (1275. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2218. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Mándoki Gyermekekért óvoda felújítása_      _    348,0_     /+348,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    348,0_     /+348,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (401. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2219. Tóth Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Bagi Művelődési Ház rekonstrukció_       
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    979,0_     /+979,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2719. (724. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/724. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2220. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Tárnoki Művelődési Ház fejlesztése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2767. (416. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/416. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2221. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Tulajdonosi önrész biztosítása a kőszegi Jurisich-vár felújítási projektjéhez_      _    
120,0_     /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1743. (464. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2222. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Visegrádi palota rekonstrukciója_      _    161,0_     /+161,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    161,0_     /+161,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1164. (854. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/854. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2223. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Citadella rekonstrukció_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (1442. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1442. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2224. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Új óvoda építése Gávavencsellőn_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (787. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/787. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2225. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Új óvoda építése Kemecse Városban_      _    380,0_     /+380,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    380,0_     /+380,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (788. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/788. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2226. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Dobozi Vadász Panzió rekonstrunkciója_      _    241,0_     /+241,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    241,0_     /+241,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1158. (457. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2227. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Tatai Esterházy kastély és Zsigmond korabeli vár rekonstrukció I. ütem_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2714. (439. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2228. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          6 Lébényi Szt. Jakab Római Katolikus műemléktemplom felújítása (I. ütem)_      _    
400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             2  Felújítás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
MegjegyzésLébényi Szent Jakab Római Katolikus műemléktemplom felújítása (I. ütem) 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 330. (505. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/505. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2229. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Budaörs Templom tér rehabilitációja_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (418. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/418. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2230. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
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         6 Budapest, XI. kerület Szent Kristóf szobor megépítése_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 722. (739. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/739. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2231. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Új Múzeumi Negyed építése Budapest 
            Nyugati pályaudvar szomszédságában_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2654. (1173. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2232. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Budai vár építési szabályzat megalkotása_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (1343. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2233. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7  Ilki Napközi Otthonos Óvoda felújítása_      _    130,0_     /+130,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    130,0_     /+130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (402. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2234. Molnár Oszkár képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 Edelényi Városi Oktatási Központ I. Számú Általános Iskola tornatermének és tanuszo-
dájának felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247. (40. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2235. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        7 Sátoraljaújhely Petőfi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (306. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/306. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2236. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7  Halászbástya és környéke felújítása és rendezése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 544. (1345. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2237. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        7 Püspökladányi Karacs Ferenc múzeum felújítása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 564. (1400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1400. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



 1098

 
 2238. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7  Sopron kibővült műemléki jelentőségű területeinek felújítására pályázati alap létreho-
zása_      _    500,0_     /+500 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243. (29. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2239. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A Sümegi Püspöki Palota belső felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (103. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2240. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A Sümegi Vár további rekonstrukciója_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (104. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2241. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7  Sárrétudvari Cséri Lajos múzeum felújítása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 563. (1393. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2242. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 Bihartordai templom felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1128. (1430. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1430. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2243. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A pécsi Illyés Gyula Általános Iskola szerkezetének felújítása_      _    400,0_     /+400,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248. (43. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2244. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A sümegi városközpont korszerűsítése, a buszpályaudvar áthelyezése_      _    500,0_     
/+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (105. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2245. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       7 Andrássy út világörökségi rehabilitációjának megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 484. (1104. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2246. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          7 Magas-Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Székhely Iskolája, 
Bakonynána Iskolája tornaterem építése_      _    70,0_     /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    70,0_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513. (1292. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2247. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 Tapolca városában az oktatási intézmények infrastrukturális felújítása, tanuszoda építé-
se_      _    700,0_     /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    700,0_     /+700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (107. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2248. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        7 Bakonyszentkirályi Békefi Antal Közös 
 
           Fenntartású Általános Iskolának tornaterem építése_      _    90,0_     /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828. (1290. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1290. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2249. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 



 1104

      4  Kulturális beruházások 
         7 A miskolci Győri-kapui református templom_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2536. (266. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2250. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A miskolci történelmi Avas rehabilitációja, I. fázis_      _    900,0_     /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2537. (267. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2251. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A miskolci belvárosi Református templom_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2538. (268. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2252. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A miskolci avasi műemlék református templom_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2539. (269. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2253. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 A miskolci Minorita-templom felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2540. (270. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2254. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Bölcsödebővítés- és felújítási program Tatabányán, II. ütem_      _    500,0_     /+500,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2883. (51. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2255. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          8 Vidék Magyarországának fejlesztése-Sarud-Apartman  
 
beruházás megkezdése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2766. (254. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2792. (254. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2256. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Jászkarajenő Karáért egyesület civil ház_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2619. (844. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/844. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2257. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Komló belvárosának rehabilitációja_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2505. (44. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2258. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Rózsák téri templom és környéke felújítása és rendezése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1773. (1106. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2259. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          8 Ilki Általános Iskola  felújítása_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2076. (400. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2260. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Kiskunfélegyháza városközpont rehabilitáció_      _   1 200,0_     /+1200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _   1 200,0_     /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2903. (1260. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2261. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Tapolca Városközpont felújítás_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2508. (109. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/109. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2262. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8  Jászkarajenő polgármesteri hivatal felújítás_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2620. (846. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/846. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2263. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        8 Berettyóújfalu városközpont rehabilitáció - II. ütem_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2887. (278. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2264. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
9. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         9 Karcagi felsőfokú informatikus képzés eszköztámogatása_      _    150,0_     /+150,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1033. (394. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/394. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2265. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 10. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         10  Debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója I. ütem_      _    656,8_     /+656,8 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (368. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/368. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2266. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        10 Budapest III. ker. Gázgyár rehabilitációja, oktatási és kulturális intézmények kiépítése 
I. ütem_      _    750,0_     /+750,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    750,0_     /+750,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (1167. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2267. Bencsik János képviselő -  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 Tatabányai bányászmúzeum és ipari skanzen 
              fejlesztésének megkezdése_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 624. (60. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/60. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2268. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 11. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         11 Debrecenben épülő új színházépület belső építészeti költségeinek támogatása_      _    
400,0_     /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2797. (348. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2269. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         16 Nagybajomi Művelődési Ház felújítása_      _    85,5_     /+85,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    85,5_     /+85,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2270. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  
felvételével: 
 
  XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         16 Budai Várbazár rekonstrukciójának megkezdése_      _    900,0_     /+900,0 tám./      
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             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (1338. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1338. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2271. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        17  Budai Rudas füdő rekonstrukciója_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (1340. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2272. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 



 1116

        17 Benedek Elek mesemúzeum létrehozása_      _    120,0_     /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    120,0_     /+120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (1342. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2273. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-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 állagmegóvása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (1344. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2274. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      4  Kulturális beruházások 
          17 A Lajtha Gyűjtemény elhelyezése_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (1346. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2275. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         19 Marcali Helytörténeti Múzeum fejlesztése_      _    298,0_     /+298,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    298,0_     /+298,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (352. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2276. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
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        23 Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 242. (18. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2277. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         23 A Nagvréde Szent Imre Általános Iskola és Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Általános 
Iskola átfogó rekonstrukciója_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1761. (256. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), 2147. 
(256. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2278. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        24 Jászkarai általános tető korszerűsítés_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1767. (876. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/876. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2279. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         24 Jászkarai általános iskola fűtés és világítás korszerűsítés_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1768. (877. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/877. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2280. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        24 Heves város Eötvös Középiskola 60 fős 
             kollégiumának technikai felújítása, fejlesztése_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1758. (235. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2281. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         24  Heves város hvnoi tagiskoláinak, tornatermeinek és futófolyosójának felújítása_      _    
39,0_     /+39,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    39,0_     /+39,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1759. (247. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2282. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         24  Heves város zeneiskola kistérségi szintű fejlesztése_      _    85,0_     /+85,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    85,0_     /+85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1760. (250. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2283. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        25 Szadán a Székely Bertalan Általános Iskola bővítése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (640. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/640. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2284. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         25  Kabán napköziotthonos konyha építése_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (1370. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2285. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Nagykőrösön a Városi Bölcsőde felújítása_      _    170,0_     /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    170,0_     /+170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1151. (220. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2286. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Budakalász Általános Iskola bővítése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2726. (868. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/868. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2287. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Cegléden a Köztársaság utcai óvoda bővítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2632. (1015. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1015. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2288. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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       5 Semőn a Ladányi Mihály Aáltalános Iskola 3. szárnyának felújítása_      _    100,0_     
/+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2698. (1017. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1017. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2289. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Velencei óvodák felújítása_      _    75,0_     /+75,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    75,0_     /+75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2666. (1304. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1304. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2290. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Piskói templom rekonstrukciója_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 667. (688. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/688. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2291. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Baktalórántháza Város Szent I. úti iskola felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (784. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/784. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2292. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Újléta község Általános iskola épületének felújítása_      _    38,0_     /+38,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    38,0_     /+38,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (813. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/813. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2293. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Az egri Dobó István Gimnázium rekonstrukciója_      _    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 461. (1052. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1052. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2294. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Karancslapújtő oktatási intézményének felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (1069. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1069. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2295. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Biharnagybajom idősek otthona fejlesztésének III. ütemének folytatása_      _    23,0_     
/+23,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    23,0_     /+23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (1371. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2296. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Püspökladány tagóvoda felújítása_      _    189,0_     /+189,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    189,0_     /+189,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 565. (1402. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2297. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     5 Püspökladány tagi iskola felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 566. (1404. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1404. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2298. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Arnóti óvoda építése és az általános iskola felújítása_      _    255,0_     /+255,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    255,0_     /+255,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1726. (972. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/972. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2299. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Ceglédbercelen az Eötvös József Általános Iskola felújítása_      _    800,0_     /+800,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2633. (1019. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1019. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2300. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Bp Grosics Gyula Sport Általános Iskola Sportcsarnok építése_      _    450,0_     /+450,0 
tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2643. (1093. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1093. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2301. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Ceglédbercel Eötvös József Általános Iskola felújítás_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2661. (1257. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2302. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Biharnagybajom iskolai férőhely bővítés_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (1437. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1437. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2303. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Egyházi ingatlan beruházások 
         8 Kamut ravatalozó rekonstrukciója_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                2  Felújítás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1764. (765. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/765. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2304. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport új 9. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Egyházi ingatlan beruházások 
         9  Törteli ravatalozó rekonstrukciója_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1766. (850. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/850. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2305. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Nagykőrösön a Balaton utcai játszótér építése_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (216. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2306. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Sárrétudvari óvoda felújítás_      _    240,0_     /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2704. (1398. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1398. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2307. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Biharnagybajom óvodai férőhely bővítés_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 829. (1423. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2308. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Budapest XI. kerület bölcsődei férőhelyek bővítése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2612. (740. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/740. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2309. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Bagodi iskola felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (834. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/834. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2310. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Öt óvoda komplex fejlesztése Sárrétudvar_      _    240,0_     /+240,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2669. (1372. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2311. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  
felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Kondoros intézmények akadálymentesítése_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620. (156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2312. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Kultúrház és kultúrpark felújítása, illetve építése Bogdásán_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 953. (692. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/692. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2313. Dr. Nagy Andor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Ludányhalászi oktatási intézményének felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (1070. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1070. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2314. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Kondoros, Kardos oktatási intézményeinek felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (159. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2315. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Ököritófülpösi óvoda építése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
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         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2696. (682. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/682. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2316. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Püspökladány tagiskolai, tagóvodai intézmények épületeinek felújítása_      _    690,0_     
/+690,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    690,0_     /+690,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2670. (1374. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2317. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Budapest XVI . kerületében bölcsőde építése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1046. (47. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2318. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Békésszentandrás Iskola és Óvoda felújítás_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2685. (133. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2319. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Abonyban a Gyöngyszemek óvoda Apponyi úti tagóvoda vizesblokk felújítása_      _    
3,5_     /+3,5 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    3,5_     /+3,5 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1139. (175. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2320. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Mezőhegyes általános iskola fejlesztése_      _    47,0_     /+47,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    47,0_     /+47,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (732. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/732. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2321. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola fejlesztése, bővítése_      _    
300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1722. (744. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
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ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/744. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2322. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Székesfehérvári Vörösmarty Színház támogatása_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (746. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/746. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2323. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Nagykőrösön a Dalmady Győző Általános Iskola felújítása_      _    250,0_     /+250,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (196. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
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foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2324. Dr. Heintz Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Kaposvár, Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Kollégium rekonstrukciója_      _    
210,0_     /+210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    210,0_     /+210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1064. (714. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/714. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2325. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Várpalotai Dúdoló óvoda felújítása_      _    180,0_     /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_     _    180,0_     /+180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1045. (1291. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2326. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Abonyban a Pingvines óvodában EU szabványnak megfelelő játszótér kialakítása_      _    
6,0_     /+6,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    6,0_     /+6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1145. (184. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2327. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 A nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola felújítása és korszerűsítése_      _    310,0_     
/+310,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    310,0_     /+310,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 259. (185. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2328. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Nagykőrösön a Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. alatti köz-
ponti épület bővítése_      _    590,0_     /+590,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    590,0_     /+590,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (187. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2329. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Nagykőrösön a Kecskeméti út 75 sz . játszótér fejlesztése_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (189. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2330. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     5 Mozgáskorlátozottak és babakocsik számára akadálymentesítés Kiskunfélegyházán_      _    
60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 967. (1258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2331. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Nyársapáton az óvoda felújítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276. (214. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2332. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 A pálházi közintézmények (óvoda, Körzeti Alapszolgáltatási Központ, Egészségügyi 
Központ) akadálymentesítése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 295. (301. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2333. Kékkői Zoltán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Bogádmintszenti templom rekonstrukciója_      _    6,0_     /+6,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    6,0_     /+6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666. (685. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/685. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2334. Dr. Bóka István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola (Balatonfüred) felújítása_      
_    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (829. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/829. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2335. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Kiskunfélegyházán iskolák felújítása, energetikai korszerűsítése_      _    650,0_     
/+650,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    650,0_     /+650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2757. (1261. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2336. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport 
új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Óvodai beruházások 
         1  Pest megyei óvodák építése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1052. (357. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/357. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2337. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Óvodai beruházások 
         6  Óvoda építése Hajdúböszörmény-Bodaszőlő_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 791. (355. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2338. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Tárnokon új általános iskola építése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1714. (417. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/417. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2339. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Várpalotai Bán Aladár Általános Iskola felújítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2904. (1294. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2340. Lezsák Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Pálmonostor, Óvoda (hrsz 488) felújítása_      _    6,0_     /+6,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    6,0_     /+6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2093. (458. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2341. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
  XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Gávavencsellő óvoda építése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1055. (428. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2342. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Rohod község általános iskola felújítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406. (793. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/793. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2343. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 A Jurisics Miklós Gimnázium Leánykollégiumának felújítása_      _    900,0_     /+900,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (466. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2344. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 A nyírbogáti Vántus István általános iskola rekonstrukciója_      _    600,0_     /+600,0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2127. (486. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 2693. (486. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2345. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 A kőszegi Központi Óvoda felújítása_      _    170,0_     /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    170,0_     /+170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (462. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2346. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 A kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola állagjavító felújítása_      _    300,0_     
/+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2691. (467. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2347. Dr. Heintz Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Kaposvári Csiky Gergely Színház épületének felújítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 775. (715. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/715. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2348. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
       5 Csörögi iskola 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 2577. (509. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/509. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2349. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Dunakeszin a volt Gárdonyi Géza Szakmunkásképző Intézet használaton kívüli épületé-
nek felújítása, átalakítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (637. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/637. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2350. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Szombathelyi oktatási intézmények rekonstrukciója_      _    25,0_     /+25,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Kormányzati beruházás_      _    25,0_     /+25,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867. (695. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/695. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2351. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Szombathelyi bölcsődei és óvodai helyek bővítése_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1772. (1004. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1004. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2352. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Mátészalkai sportpálya és hozzátartozó létesítmények felújítása_      _    30,0_     /+30,0 
tám./ 
          2  Felújítás 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2695. (681. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/681. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2353. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  Pátyon bölcsöde építése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1053. (362. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2354. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím-csoport új 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         2  Debreceni Ady Endre Gimnázium  felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
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           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2795. (332. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2355. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím-csoport új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6  Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         3  Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1003. (372. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2356. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím-csoport új 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         4 Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium felújítása_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1021. (333. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2357. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 5. jogcím  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         5  Zalaegerszegi Ganz Szakközépiskola fejlesztése_      _    650,0_     /+650,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    650,0_     /+650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2873. (387. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2358. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 6. jogcím  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         6  Zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium fejlesztése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1032. (388. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2359. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 7. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         7 Marcali Mikszáth utcai Általános Iskola tornacsarnokának építése_      _    100,0_     
/+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2800. (375. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/375. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2360. Márton Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Mikepércs település közoktatási intézményeinek infrastrukturális fejlesztése_      _    
20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 822. (413. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/413. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2361. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Általános iskolák felújítása a Mezőkövesdi Kistérségben_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./          
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2801. (407. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/407. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2362. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Pomázon új iskola építése_      _    550,0_     /+550,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás_      _    550,0_     /+550,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 956. (863. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/863. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2363. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     6 Buj község óvoda építése_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 591. (427. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2364. Dr. Tiba István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6, jogcím-csoport új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Óvodai beruházások 
         1 Balmazújvárosi központi óvóda építése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1057. (534. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2365. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport 
új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Bölcsödei beruházások 
         5  Budakeszi bölcsőde bővítése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1056. (519. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2366. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 5. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Bölcsödei beruházások 
         5 Dunakeszi böcsőde bővítése_      _    140,0_     /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1062. (638. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/638. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2367. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Kelenvölgyi játszótér korszerűsítése_      _    115,0_     /+115,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    115,0_     /+115,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1065. (741. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/741. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2368. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       7 Pomázon új óvoda építése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2697. (864. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/864. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2369. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Tahitótfalui Általános Iskola bővítése_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1013. (874. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/874. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2370. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium-rekonstrukciója_      _    
230,0_     /+230,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    230,0_     /+230,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (756. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 724. 
(756. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/756. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2371. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Oktatási intézmények beruházásai 
         2  Budakeszi óvodák, iskolák felújítása, bővítése_      _    656,8_     /+656,8 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (520. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2372. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport új 6. jogcím  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Oktatási intézmények beruházásai 
         6  Hajdúnánáson református óvoda építése I. ütem_      _    656,8_     /+656,8 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233. (1200. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2373. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       15  Budapest IX. kerület József Attila-ltp. Bölcsőde létrehozása_      _    300,0_     /+300,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2651. (1131. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2374. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       15  Budapest XX. kerületben bölcsőde létrehozása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169. (1132. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2375. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       15  Budapest I. kerületi bölcsőde fejlesztések_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2667. (1326. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2376. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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       17 Budapest XXIII. kerületben bölcsőde létrehozása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (1133. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2377. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25  Budapest I. ker. Nyárs utcai óvoda bővítése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 601. (1325. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1325. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2378. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport új 7. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      39  Egyházi célú központi költségvetése hozzájárulások 
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         7  Csongrád városközpont rehabilitációja, különös tekintettel a Nagyboldogasszony temp-
lom külső renoválása, valamint a Szent Rókus templom feújítása_      _    600,0_     /+600,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (1246. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2379. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
        5 Biharnagybajomi óvodai és általános iskolai alapellátások_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (1433. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1433. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2380. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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 
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       6  Világörökségi helyszínek helyi kezelő szerveinek támogatása_      _    200,0_     /+200,0 
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_      _    140,0_     /+140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2550. (285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2381. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés_      [ 400,0]_    700,0_     /+300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 200,0]_    400,0_     /+200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 54,0]_    108,0_     /+54,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 66,0]_    112,0_     /+46,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2382. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program_      [ 403,9]_    253,9_     /-150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 150,0]_    100,0_     /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 40,5]_    27,5_     /-13,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 213,4]_    126,4_     /-87,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 845. (153. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alc2.jcsúj1.jc), 
2100. (153. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2383. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program_      [ 403,9]_    253,9_     /-150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások_      [ 150,0]_    100,0_     /-50,0 kiad./ 
               2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 40,5]_    27,5_     /-13,0 kiad./ 
                3  Dologi kiadások_      [ 213,4]_    126,4_     /-87,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846. (169. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alc2.jcsúj1.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2384. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program_      [ 403,9]_    250,9_     /-153,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások_      [ 150,0]_    100,0_     /-50,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 40,5]_    27,5_     /-13,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások_      [ 213,4]_    123,4_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2817. (329. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím38.alcúj4jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/329. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2385. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program_      [ 403,9]_    250,9_     /-153,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 150,0]_    100,0_     /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 40,5]_    27,5_     /-13,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 213,4]_    123,4_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2026. (330. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj50.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/330. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2386. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      4  Közoktatási feladatok támogatása 
         34  Nemzeti Tehetség Program_      [ 403,9]_    250,9_     /-153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások_      [ 150,0]_    100,0_     /-50,0 kiad./ 
               2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 40,5]_    27,5_     /-13,0 kiad./ 
               3  Dologi kiadások_      [ 213,4]_    123,4_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1191. (351. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/351. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2387. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program_      [ 403,9]_    250,9_     /-153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 150,0]_    100,0_     /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 40,5]_    27,5_     /-13,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 213,4]_    123,4_     /-90 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2033. (359. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj55.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/359. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2388. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]_      [ 100,0]_   _     
/-100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 78,7]_   _     /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 21,3]_   _     /-21,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1892. (415. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/415. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2389. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]_      [ 100,0]_   _     
/-100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 78,7]_   _     /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 21,3]_   _     /-21,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (913. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1929. (913. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/913. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2390. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]_      [ 100,0]_   _     
/-100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 78,7]_   _     /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 21,3]_   _     /-21,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 907. (966. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/966. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2391. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]_      [ 100,0]_   _     
/-100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 78,7]_   _     /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 21,3]_   _     /-21,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (1187. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1123. (1187. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 1170. (1187. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 2468. (1187. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2392. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]_      [ 100,0]_   _     
/-100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]_      [ 78,7]_   _     /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_      [ 21,3]_   _     /-21,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1799. (1253. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2393. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése_      [ 100,0]_    20,0_     
/-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 78,7]_    15,0_     /-63,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 21,3]_    5,0_     /-16,3 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 871. (48. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2394. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése_      [ 100,0]_    30,0_     
/-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 78,7]_    22,5_     /-56,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 21,3]_    7,5_     /-13,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1887. (1035. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1035. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2395. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 5. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása_      [ 30,0]_    60,0_     /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 20,0]_    40,0_     /+20,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 5,4]_    10,8_     /+5,4 kiad./ 
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             3  Dologi kiadások_      [ 4,6]_    9,2_     /+4,6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (1444. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2396. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 6. alcím, új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6 Egyéb kulturális intézmények támogatása 
       16  Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (PANKKK Program a 
Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért), valamint „Tengertánc” programok támogatása_      _    
310,0_     /+310,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    310,0_     /+310,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2397. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       5  Püspökladányi halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok integrációs programja_      _    
99,0_     /+99,0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      _    5,0_     /+5,0 kiad./ 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    74,0_     /+74,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2774. (1413. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1413. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2398. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 7. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       15 „Útravaló” ösztöndíj program_      [1 100,0]_   2 200,0_     /+1100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 100,0]_    200,0_     /+100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 27,0]_    54,0_     /+27,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 20,0]_    40,0_     /+20,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 953,0]_   1 906,0_     /+953,0 ki-
ad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1224. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2399. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása_      _    109,6_     /+109,6 tám./ 
        2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [3 007,9]_   3 117,5_     /+109,6 ki-
ad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2400. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása_      [3 007,9]_   2 974,9_     
/-33,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [3 007,9]_   2 974,9_     /-33,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1642. (89. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj26.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2401. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
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         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása_      [3 007,9]_   2 907,9_     
/-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [3 007,9]_   2 907,9_     /-100,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2039. (358. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj59.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/358. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2402. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása_      [3 007,9]_   2 927,9_     
/-80,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [3 007,9]_   2 927,9_     /-80,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1549. (875. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/875. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2403. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása_      [3 007,9]_   2 907,9_     
/-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [3 007,9]_   2 907,9_     /-100,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1839. (968. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/968. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2404. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 10. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport új 3. jogcím  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      4  Egyéb alapítványok, közalapítványok támogatása 
         3  Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2405. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 11. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
 
       10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok_      [ 145,0]_    100,0_     /-45,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                1  Személyi juttatások_      [ 100,0]_    74,0_     /-26,0 kiad./ 
                2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 27,0]_    20,0_     /-7,0 kiad./ 
                3  Dologi kiadások_      [ 18,0]_    6,0_     /-12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1563. (55. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj12.jc), 2050. (55. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2406. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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_      [ 145,0]_    112,0_     /-33,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 100,0]_    74,0_     /-26,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 27,0]_    20,0_     /-7,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1377. (97. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2407. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-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_      [ 145,0]_    100,0_     /-45,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 100,0]_    74,0_     /-26,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 27,0]_    20,0_     /-7,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 18,0]_    6,0_     /-12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1383. (452. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2408. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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_      [ 145,0]_    105,0_     /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 100,0]_    77,0_     /-23,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 27,0]_    21,0_     /-6,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 18,0]_    7,0_     /-11,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1212. (961. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/961. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2409. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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_      [ 145,0]_    120,0_     /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 100,0]_    82,0_     /-18,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 27,0]_    22,0_     /-5,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 18,0]_    16,0_     /-2,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1197. (974. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/974. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2410. Firtl Mátyás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4  A soproni Szent-Mihály templom felújítása_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (26. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2411. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
       1  Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához_      [4 964,6]_   5 564,6_     
/+600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [4 964,6]_   5 564,6_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1222. sz. jav. - 14.§új(6)), 2412. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc2.jcs), 2413. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc3.jcs), 2414. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc5.jcs), 3131. (1222. sz. jav. - 10.mell.1.XX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2412. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 14. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
       2  Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához_      [2 989,5]_   3 
329,5_     /+340,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 989,5]_   3 329,5_     /+340,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1222. sz. jav. - 14.§új(6)), 2411. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 2413. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc3.jcs), 2414. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc5.jcs), 3131. (1222. sz. jav. - 10.mell.1.XX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2413. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 14. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
       3  Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához_      [ 415,0]_    465,0_     
/+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 415,0]_    465,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1222. sz. jav. - 14.§új(6)), 2411. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 2412. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc2.jcs), 2414. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc5.jcs), 3131. (1222. sz. jav. - 10.mell.1.XX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2414. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 14. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
       5  Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához_      [ 112,2]_    122,2_     
/+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 112,2]_    122,2_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1222. sz. jav. - 14.§új(6)), 2411. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 2412. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc2.jcs), 2413. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc3.jcs), 3131. (1222. sz. jav. - 10.mell.1.XX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2415. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támoga-
tása_      [9 317,4]_   9 974,2_     /+656,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [9 317,4]_   9 974,2_     /+656,8 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (1211. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1211. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2416. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       1 Pécsi Konferencia és Koncertközpont (PKK) 2010-es átadását követő „Nemzeti intéz-
mény” státusból fakadó működési és programszervezési költségekhez történő hozzájárulás_      
_    450,0_     /+450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    450,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2642. (1064. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1064. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2417. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       2  Zsolnay Kulturális Negyed működtetési költségeinek támogatása_      _    350,0_     
/+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2641. (1063. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1063. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2418. Teleki László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 32. alcím új 60. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32 Maradvány elszámolás 
       60 Roma Oktatási Alap_      _    85,0_     /+85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    85,0_     /+85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2839. (566. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/566. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2419. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 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_      [2 537,0]_   2 937,0_     /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 792,0]_   2 192,0_     /+400,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 965. (1204. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2420. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  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_      [2 537,0]_   2 542,0_     /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 792,0]_   1 797,0_     /+5,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (1331. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1331. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2421. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 34. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
      4  Művészeti tevékenységek támogatása 
         3 „Bihari Táncegyüttes” 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 485. (1107. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2422. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       3  Egyéb civil és non-profit szervezetek_      [ 86,5]_    286,5_     /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 86,5]_    286,5_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1042. (1216. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2423. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 5. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását 
javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
      5  Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 
         1  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása_      [ 597,4]_    
647,4_     /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 597,4]_    647,4_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2068. (1212. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2424. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       1  Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények_      [ 652,0]_   1 102,0_     
/+450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 652,0]_   1 102,0_     /+450,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2753. (1210. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2425. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése_      [8 212,5]_   10 
900,0_     /+2687,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [8 212,5]_   10 900,0_     /+2687,5 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (13. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2426. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       7 Tiszanánai ravatalozó rekonstrukciója_      _    10,0_     /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1756. (231. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
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ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2427. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       7 Baksi templom építéséhez központ finanszírozás 
          biztosítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 812. (1242. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2428. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       9  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója 
           és egyéb beruházások_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 966. (1209. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2429. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       11  Mátraverebély - Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztési önerő biztosítása_      _    50,0_     
/+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2430. Varga Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
      11  Egyházi ingatlan beruházások 
         1  Tiszafüredi temető bővítése_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1054. (398. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2431. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím új 1. alcím új 5. jogcím új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  13  Egyéb fejlesztési támogatás 
    1  Beruházás 
      5  Egyházi ingatlan beruházások 
         10  Szerepi ravatalozó rekonstrukciója_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1776. (1390. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2432. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím új 1. alcím új 5. jogcím új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  13  Egyéb fejlesztési támogatás 
    1  Beruházás 
      5  Egyházi ingatlan beruházások 
         8 Sárrétudvari ravatalozó rekonstrukciója_      _    12,0_     /+12,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    12,0_     /+12,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1777. (1399. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1399. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2433. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
kiegészítését javasolja a következő új 13. cím új 1. alcím új 5. jogcím új 8. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  13  Egyéb fejlesztési támogatás 
    1  Beruházás 
      5  Egyházi ingatlan beruházások 
         8  Kiskunfélegyházán az Alsótemető XXI. századi színvonalra fejlesztése - új ravatalozó 
építésével és a terület bekerítésével_      _    27,0_     /+27,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    27,0_     /+27,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1774. (1272. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2434. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 13. cím új 1. alcím új 5. jogcím új 8. jogcím  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  13  Egyéb fejlesztési támogatás 
    1  Beruházás 
      5  Egyházi ingatlan beruházások 
         8 Bihartordai ravatalozó rekonstrukciója_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 733. (1427. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1427. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2435. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei_      [15 383,8]_   17 383,8_     /+2 000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [12 723,0]_   13 543,0_     /+820,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [3 394,5]_   3 574,5_     /+180,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [3 206,5]_   4 206,5_     /+1 000,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2609. (699. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/699. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2436. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 4. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 
     1  Pándy Kálmán Megyei Kórház az új patológia épülete_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (443. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2437. Babák Mihály képviselő -  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 Pándy Kálmán Megyei Kórház az új patológia épülete_      _   1 000,0_     /+1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (445. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2438. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat_      [ 526,4]_    575,4_     /+49,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 717,6]_   3 756,6_     /+39,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 578,2]_    588,2_     /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1717. (496. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2439. Dr. Puskás Tivadar képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat_      [ 526,4]_    534,4_     /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 578,2]_    586,2_     /+8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2094. (697. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/697. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Költ-
ségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bi-
zottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 2440. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat_      [ 526,4]_   5 526,4_     /+5 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [15 105,4]_   15 755,4_     /+650,0 kiad./ 
      2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [3 983,9]_   4 133,9_     /+150,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [3 717,6]_   7 717,6_     /+4 000,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 578,2]_    778,2_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (721. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2718. (721. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/721. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Költ-
ségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 
 2441. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Vérellátó Szolgálat_      [2 017,5]_   3 017,5_     /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 953,7]_   4 278,7_     /+325,0 kiad./ 
     2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 998,6]_   1 073,6_     /+75,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [5 358,1]_   5 958,1_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (723. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/723. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2442. Gulyás Dénes és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 3. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       3  Páty rekreációs terület kialakítása I. ütem_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1031. (365. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2443. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 5. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Debreceni labdarúgó stadion építése I. ütem_      _    656,8_     /+656,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (1205. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2444. Dr. Gyenesei István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  Zalaegerszeg Labdarúgó stadion befejezése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2148. (366. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 2799. (366. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2445. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  Hajdúdorogon pihenőfalu I. ütem_      _    400,0_     /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1017. (1196. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2446. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Mándoki Kossuth utcai Orvosi Rendelő fejlesztése_      _    21,0_     /+21,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    21,0_     /+21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2056. (403. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/403. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2447. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Zalaegerszeg Sportcsarnok felújítása I. ütem_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2103. (364. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2448. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Zalaegerszeg uszoda rekonstrukciója_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764. (385. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2449. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Zalaegerszeg Dózsa Általános iskola tornatermének 
             építése I. ütem_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 765. (386. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 1005. (386. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2450. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       1  Oltóanyag beszerzés_      [4 026,0]_   4 076,0_     /+50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [4 026,0]_   4 076,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (748. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/748. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2451. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok_      [ 823,8]_   2 523,8_     /+1700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 457,6]_    782,6_     /+325,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 123,5]_    198,5_     /+75,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 190,8]_   1 490,8_     /+1300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 955. (720. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/720. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2452. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
         1 Újkígyósi Egészségház bővítése_      _    90,0_     /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2106. (734. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/734. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2453. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       3  Gyermekgyógyászati centrum létrehozása Kispesten_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2583. (529. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2454. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       3  Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény (Csongrád) finanszírozás_      _    73,0_     
/+73,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    73,0_     /+73,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 778. (1244. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1244. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2455. Dr. Gógl Árpád képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
         3 Székesfehérvári egészségház létrehozásának előkészítése_      _    900,0_     /+900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545. (1347. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2456. Dr. Kupper András és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       6  HPV fertőzést megelőző védőoltás akció_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1000. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1000. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2457. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
      11  Regionális ágazati feladatok támogatása 
         1  Kistérségi járó beteg szakellátó központ létrehozása Kiskőrösön_      _   1 500,0_     
/+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 500,0_     /+1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (643. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/643. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2458. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, Ba-
log Zoltán, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása_      _    70,0_     /+70,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      _    3,9_     /+3,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      _    1,1_     /+1,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      _    65,0_     /+65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772. (700. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/700. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2459. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       13  Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 130,0]_    930,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 949. (592. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/592. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2460. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, Ba-
log Zoltán, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       13  Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása_      _    450,0_     /+450,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 130,0]_    580,0_     /+450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1783. (718. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/718. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2461. Dr. Schvarcz Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
      13  Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 
           1  Működési költségvetés_      [ 130,0]_    160,0_     /+30,0 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 130,0]_    160,0_     /+30,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1148. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2462. Manninger Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
      42 Egészségügyi Központ bővítése, felújítása_      _    250,0_     /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    250,0_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2498. (19. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2463. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Sportkórház fejlesztésének első üteme_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2655. (1179. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Sportbizottság; 



 1212

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2464. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Rákosszentmihályi szakrendelő felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 781. (45. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2465. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Pomázi Egészségház Program_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (873. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/873. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2466. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Dánszentmiklós orvosi rendelő felújítása_      _    35,0_     /+35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    35,0_     /+35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2900. (1045. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1045. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2467. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Szívkatéteres eszközök beszerzése a Péterfy Sándor utcai kórházban            300,0      
/+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (1126. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2468. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Szent János Kórház és Észak- Budai Egyesített Kórházai fejlesztésének első üteme_      
_    850,0_     /+850,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    850,0_     /+850,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (1187. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1123. (1187. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 1170. (1187. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 2391. (1187. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2469. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42  Hatvani kórház átépítése_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (243. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2470. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42  A nagykörösi kórházban termálkút fúrása_      _    46,2_     /+46,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    46,2_     /+46,2 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (188. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2471. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
      42 Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 
           Pszichiátriájának felújítása_      _    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 207. (1043. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1043. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2472. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Pusztaszabolcsi egészségügyi központ kialakítása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2905. (1301. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2473. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42  Berettyóújfalu - CT beszerzéssel összefüggő kiadások_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1156. (275. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2474. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 A pálházi Egészségügyi Központ bővítése, felújítása_      _    90,0_     /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    90,0_     /+90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2552. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2475. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 A pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ bővítése, felújítása_      _    80,0_     /+80,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2556. (302. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2476. Dr. Braun Márton és Horváth István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-
csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza_      _    800,0_     /+800,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2630. (957. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/957. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2477. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Köveshegyi Szociális Otthonának re-
konstrukciója_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2559. (307. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/307. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2478. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
        42 Dunakeszi Város Szakorvosi Rendelőintézetének felújítása_      _    240,0_     /+240,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2898. (1021. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1021. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2479. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Ősi község Egészségházának felújítása_      _    17,0_     /+17,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    17,0_     /+17,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1172. (1293. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2480. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Sárrétudvari fogorvosi rendelő rekonstrukciója_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (1395. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2481. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Szigetszentmiklós Város Szakorvosi Rendelőintészetének felújítása_      _    900,0_     
/+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    900,0_     /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 679. (1031. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1031. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2482. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
        42 Észak-Budapest és agglomeráció körzetét ellátó új kórház építése I. ütem_      _   1 
000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (1164. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1164. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2483. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
      42 Jászszentlászlón termálkút hasznosítása turisztikai központ kialakításával_      _   1 
200,0_     /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 200,0_     /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (1259. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2484. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       42 Sződligeti (házi-, gyermek-, fog-) orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése_      _    30,0_     
/+30,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2636. (1038. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1038. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2485. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 50. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       50  Zalaegerszeg Zárda u-i orvosi rendelő felújítása_      _    60,0_     /+60,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás_      _    60,0_     /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 792. (360. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2486. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       51 Alsóerdőn Egészségügyi Centrum létrehozása_      _    150,0_     /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás_      _    150,0_     /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2102. (342. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2487. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       51 Hajdúböszörmény kistérségi emeltszintű járóbeteg szakellátó központ fejlesztése_      _    
656,8_     /+656,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (363. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2488. Dr. Tilki Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       51  Kölcsén-mentőállomás létesítése_      _    350,0_     /+350,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    350,0_     /+350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (799. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2489. Vigh László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati Célelőirányzatok 
       51  Zalalövő-mentőállomás létesítése_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (836. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/836. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2490. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, Ba-
log Zoltán, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2-4. jogcím  
felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 
       2   Magyar Orvosi Kamara támogatása_      _    40,0_     /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    40,0_     /+40,0 kiad./ 
        3  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
        4  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása_      _    30,0_     /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2768. (717. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/717. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2491. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 10. cím 17. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 
      1 Rákbetegek szervezeteinek támogatása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb műköési célú támogatások, kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1746. (722. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/722. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
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zottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2492. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása_      [ 173,5]_    243,5_     /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 173,5]_    243,5_     /+70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1112. (735. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/735. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2493. Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Balog Zoltán, László Tamás, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Hoppál Péter, dr. Szabó Eri-
ka, Koszorús László és dr. Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11 jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       11 Katolikus Karitász támogatása_      _    240,0_     /+240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (1056. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pont-
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jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1056. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2494. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal_      [90 630,8]_   89 230,8_     /-1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [22 129,9]_   20 729,9_     /-1400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (1138. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 3130. (1138. 

sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2495. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal_      [90 630,8]_   82 430,8_     /-8200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [22 129,9]_   13 929,9_     /-8200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (1139. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 3000. (1139. sz. 

jav. - 4.mell.B)előir.III.igényúj7.), 3043. (1139. sz. jav. - 5.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2496. Dr. Bőhm András, Gulyás József és Ikvai-Szabó Imre képviselők -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal_      [90 630,8]_   89 344,2_     /-1 286,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [22 129,9]_   20 843,3_     /-1 286,6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (1141. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 2928. 
(1141. sz. jav. - 3.mell.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2497. Kovács Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal_      [90 630,8]_   85 630,8_     /-5 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [22 129,9]_   17 129,9_     /-5 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (1381. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 21. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 116. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 117. (1381. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím), 706. (1381. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 738. (1381. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc9.jcs), 972. (1381. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1026. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 1136. (1381. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc4.jcs), 1181. (1381. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), 1920. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 1985. (1381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2498. Manninger Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2462. (19. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2499. Manninger Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 994. (20. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2500. Manninger Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1355. (21. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2501. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 320,0_     /-80,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 320,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1365. (33. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2502. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1373. (36. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2503. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
         1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1350. (41. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



 1232

 
 2504. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1349. (42. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2505. Dr. Hargitai János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2257. (44. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2506. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1812. (66. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/66. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2507. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1345. (108. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/108. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2508. Lasztovicza Jenő képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2261. (109. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/109. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2509. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1422. (126. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2510. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1395. (127. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2511. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1381. (130. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2512. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1393. (136. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2513. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 240,0_     /-160,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 240,0_     /-160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1334. (141. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2514. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1385. (142. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2515. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
        1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 370,0_     /-30,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 370,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1352. (143. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2516. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 273,0_     /-127,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 273,0_     /-127,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1410. (144. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2517. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 750,0_     /-650,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 750,0_     /-650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1341. (152. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2518. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1396. (162. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2519. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1353. (163. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2520. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1800. (164. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/164. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2521. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1406. (165. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2522. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_   
 
                  [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1415. (173. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2523. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 334,0_     /-66,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 334,0_     /-66,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1388. (193. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2524. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 360,0_     /-40,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 360,0_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1414. (201. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2525. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1463. (240. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2526. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1487. (241. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2527. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1358. (242. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2528. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1462. (244. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2529. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 978. (245. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj23.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 1245

 2530. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1911. (251. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2531. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1479. (255. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2532. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1328. (262. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2533. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 905. (263. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2534. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1336. (264. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2535. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1303. (265. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2536. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 250,0_     /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 250,0_     /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2249. (266. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2537. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2250. (267. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2538. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2251. (268. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2539. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2252. (269. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2540. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2253. (270. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2541. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1304. (271. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2542. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 903. (272. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2543. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 902. (273. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2544. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 



 1252

  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1424. (276. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2545. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 897. (277. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2546. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 



 1253

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1297. (280. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2547. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 
tám. 
 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1290. (282. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2548. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1416. (283. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2549. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
        1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1392. (284. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2550. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2380. (285. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2551. Ivanics Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1289. (286. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2552. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 310,0_     /-90,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 310,0_     /-90,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2474. (296. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2553. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 360,0_     /-40,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 360,0_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1274. (297. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/297. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2554. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Ágazati Célelőirányzatok 
         1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1421. (298. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/298. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2555. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1404. (300. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2556. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 320,0_     /-80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 320,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2475. (302. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2557. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1 000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1405. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2558. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 260,0_     /-140,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 260,0_     /-140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1291. (304. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/304. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2559. Dr. Hörcsik Richard képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2477. (307. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/307. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2560. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1265. (311. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/311. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2561. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1299. (312. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/312. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2562. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1346. (314. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/314. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2563. Ékes József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1347. (315. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2564. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1413. (316. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2565. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1300. (319. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2889. (319. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2566. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 630. (321. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 1261. 
(321. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2567. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1255. (323. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/323. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2568. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 720,0_     /-680,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 720,0_     /-680,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1249. (480. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj 

3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2569. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1250. (481. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj 

3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2570. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 420,0_     /-980,0 
tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 420,0_     /-980,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1251. (482. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj 

3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2571. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1243. (484. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2572. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1286. (492. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2893. (492. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2573. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_    400,0_     /-2000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_    400,0_     /-2000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 942. (498. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1535. (498. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/498. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2574. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 550,0_     /-850,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 550,0_     /-850,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2181. (501. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/501. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2575. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (502. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 1296. 
(502. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2576. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1419. (508. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/508. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2577. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2348. (509. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/509. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2578. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 270,0_     /-130,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 270,0_     /-130,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2020. (510. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), 
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pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2579. Harrach Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2023. (511. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2580. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1268. (515. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2581. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1200. (516. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2582. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2169. (528. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/528. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2583. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 050,0_     /-350,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 050,0_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2453. (529. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2584. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 905,2_     /-494,8 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 905,2_     /-494,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (557. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 3128. (557. 

sz. jav. - 8.mell.kieg.új3.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2585. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1914. (577. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/577. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2586. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1708. (578. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/578. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2587. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1948. (580. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/580. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2588. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1949. (581. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/581. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2589. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 680,0_     /-720,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 680,0_     /-720,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1959. (582. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/582. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2590. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1960. (583. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/583. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2591. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 700,0_     /-700,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 700,0_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1954. (584. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/584. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2592. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1913. (585. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/585. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2593. Farkas Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1952. (586. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2594. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 992. (620. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/620. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 1277

 2595. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 989. (621. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcsúj2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/621. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2596. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 205,1_     /-194,9 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 205,1_     /-194,9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 928. (622. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/622. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2597. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 319,7_     /-80,3 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 319,7_     /-80,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 925. (623. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.c2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/623. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2598. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 985. (633. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/633. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2599. Dr. Ángyán József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 988. (635. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/635. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2600. Bagi Béla és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 082,7_     /-317,3 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 082,7_     /-317,3 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 930. (647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.9.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/647. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2601. Bagi Béla és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Ágazati Célelőirányzatok 
        1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 810,0_     /-590,0 
tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 810,0_     /-590,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 982. (649. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/649. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2602. Bodó Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 987. (650. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj4.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/650. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2603. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1201. (661. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/661. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2604. Czerván György és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 975. (666. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/666. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2605. Czerván György és dr. Ángyán József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 976. (667. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/667. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2606. Örvendi László József, dr. Ángyán József, Font Sándor és Jakab István kép-
viselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_    600,0_     /-1800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_    600,0_     /-1800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974. (678. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/678. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2607. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1434. (680. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/680. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2608. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1202. (683. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/683. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2609. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_    400,0_     /-2 000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_    400,0_     /-2 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2435. (699. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.c1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/699. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2610. Dr. Nagy Kálmán képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1 000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 906. (703. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/703. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2611. Dr. Heintz Tamás és dr. Gruber Attila képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2014. (713. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/713. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2612. Dr. Kupper András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2308. (740. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/740. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2613. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2189. (763. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/763. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2614. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1511. (767. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/767. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2615. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 150,0_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1860. (768. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/768. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2616. Erdős Norbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1867. (770. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/770. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2617. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1805. (808. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/808. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2618. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1288. (839. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/839. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2619. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 390,0_     /-10,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 390,0_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2256. (844. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/844. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2620. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 370,0_     /-30,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 370,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2262. (846. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/846. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2621. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 314,0_     /-86,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 314,0_     /-86,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1259. (857. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/857. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2622. Czomba Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 379,0_     /-21,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 379,0_     /-21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1327. (884. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/884. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2623. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 120,0_     /-280,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 120,0_     /-280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1881. (920. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/920. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2624. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 
tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1882. (921. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/921. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2625. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 1292

    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 850,0_     /-550,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 850,0_     /-550,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1853. (924. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/924. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2626. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1518. (930. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/930. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2627. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 160,0_     /-240,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 160,0_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 921. (935. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/935. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2628. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 700,0_     /-700,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 700,0_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1865. (938. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/938. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2629. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 160,0_     /-240,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 160,0_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 895. (939. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/939. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2630. Dr. Braun Márton és Horváth István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2476. (957. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/957. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2631. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1214. (975. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/975. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2632. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2287. (1015. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1015. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2633. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2299. (1019. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1019. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2634. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1647. (1025. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj29.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1025. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2635. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1655. (1028. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj31.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1028. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2636. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 370,0_     /-30,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 370,0_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2484. (1038. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1038. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2637. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1974. (1042. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1042. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2638. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 200,0_     /-1200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 200,0_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1650. (1047. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj29.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1047. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2639. Demeter Ervin képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
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       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580. (1050. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1226. (1050. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1050. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2640. Bánki Erik képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 050,0_     /-350,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 050,0_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2160. (1054. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1054. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2641. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 050,0_     /-350,0 
tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 050,0_     /-350,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2417. (1063. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alcúj2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1063. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2642. Dr. Hoppál Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2416. (1064. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1064. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2643. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 950,0_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2300. (1093. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1093. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2644. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1916. (1094. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1094. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2645. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2158. (1095. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcsúj28.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1095. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2646. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 200,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1829. (1097. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1097. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2647. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 340,0_     /-60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1502. (1105. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2648. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1573. (1115. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2649. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1659. (1116. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj33.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2650. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1900. (1122. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj56.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2651. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2373. (1131. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2652. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1556. (1171. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2653. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 800,0_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1627. (1172. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj21.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2654. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2231. (1173. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2655. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 600,0_     /-800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2463. (1179. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2656. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1 000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 400,0_     /-1 000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1610. (1186. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2657. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1653. (1237. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj31), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2658. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1652. (1238. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj30.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2659. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1657. (1239. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj32.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2660. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 500,0_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2021. (1255. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2661. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése       [2 400,0]    1 600,0      /-800,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások       [2 400,0]    1 600,0      /-800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2301. (1257. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2662. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 274,0_     /-126,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 274,0_     /-126,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1231. (1262. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2663. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 364,0_     /-36,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 364,0_     /-36,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1374. (1274. sz. jav. - 
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1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1274. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2664. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 280,0_     /-120,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 280,0_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1489. (1285. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2665. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 650,0_     /-750,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 650,0_     /-750,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1622. (1303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2666. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
  XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 325,0_     /-75,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 325,0_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2289. (1304. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1304. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2667. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 100,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2375. (1326. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2668. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 360,0_     /-40,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 360,0_     /-40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1897. (1327. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj27.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2669. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 160,0_     /-240,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 160,0_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2310. (1372. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1372. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2670. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 710,0_     /-690,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 710,0_     /-690,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2316. (1374. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2671. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 900,0_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1975. (1375. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1375. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2672. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1257. (1389. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2673. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 320,0_     /-80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 320,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1234. (1392. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1392. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2674. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 300,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1183. (1407. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1407. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2675. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 350,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1238. (1415. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1415. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2676. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   2 000,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1240. (1421. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1421. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2677. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati Célelőirányzatok 
       1  Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése_      [2 400,0]_   1 920,0_     /-480,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [2 400,0]_   1 920,0_     /-480,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1253. (1428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj 

3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1428. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2678. Deák Istvánné képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
kiegészítését javasolja a következő új 32. cím új 1. alcím  felvételével: 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
 
       1  Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 
2010. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése_      _    73,1_     /+73,1 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (317. sz. jav. - új86.§), 2878. (317. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.c3.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2679. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2706. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2763. 
(10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2778. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 2830. (10. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 2853. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 2870. (10. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2680. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 893. (32. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2681. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    398,8_     /-75,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_   1 169,5_     /-75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2210. (34. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2682. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    423,8_     /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_   1 194,5_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2205. (37. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc.), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2683. Szalay Ferenc és Balla György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 894. (38. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2684. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    193,8_     /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    964,5_     /-280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1476. (87. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



 1321

 
 2685. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2318. (133. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2686. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1570. (236. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), 1711. (236. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2687. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716. (237. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), 1589. 
(237. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj14.jc), 1712. (237. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2688. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2207. (238. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2689. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    223,8_     /-250,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    994,5_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 939. (318. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1512. (318. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/318. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2690. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 572. (460. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 866. (460. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 1075. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 1133. 
(460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alc5.jcs), 2892. (460. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2691. Básthy Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2346. (467. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2692. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 913. (473. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2693. Dr. Simon Miklós képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2127. (486. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 2344. (486. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2694. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    223,8_     /-250,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    994,5_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 943. (499. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
1364. (499. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2695. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    443,8_     /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_   1 214,5_     /-30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2352. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/681. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2696. Fülöp István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    273,8_     /-200,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_   1 044,5_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2315. (682. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/682. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2697. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2368. (864. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/864. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2698. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    373,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_   1 144,5_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2288. (1017. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1017. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 1327

 2699. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1485. (1178. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 2788. (1178. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 2810. (1178. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2700. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1194. (1206. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2701. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1990. (1250. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2702. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1992. (1256. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2703. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1076. (1320. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.címúj1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1320. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2704. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    233,8_     /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_   1 004,5_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2306. (1398. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1398. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2705. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal_      [ 473,8]_    173,8_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 244,5]_    944,5_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1242. (1435. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1435. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2706. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    481,6_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2679. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2763. (10. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2778. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 2830. (10. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 2853. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 2870. (10. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2707. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 207,9_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    581,6_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1591. (62. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2708. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 607,9_     /-
500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    981,6_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1342. (151. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2709. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
    4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 607,9_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    981,6_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832. (168. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2710. Varga Mihály képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-1 
000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 836. (393. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2711. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   5 107,9_     
/+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   2 481,6_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1425. (406. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2712. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 407,9_     /-
700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    781,6_     /-700,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1426. (423. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2713. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    481,6_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1447. (438. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/438. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2714. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2227. (439. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2715. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 907,9_     /-
200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 281,6_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2214. (470. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2716. Dr. Hende Csaba képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2193. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
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a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2717. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (562. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 166. (562. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 202. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 227. (562. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 658. (562. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 947. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1007. (562. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1037. (562. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1720. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1782. (562. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2718. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés  _  _1 481,6 kiad. 
 
             3  Dologi kiadások_      _   -1 000,0_     /-1000,0 bev./  _  _1 481,6 kiad. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (721. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2440. (721. sz. 

jav. - 1.mell.XXI.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/721. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2719. Tóth Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 137,9_     /-
970,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    511,6_     /-970,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2219. (724. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/724. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2720. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 913,9_     /-
194,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 287,6_     /-194,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1840. (779. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/779. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2721. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 868,9_     /-
239,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 242,6_     /-239,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1815. (781. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/781. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2722. Meggyes Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 607,9_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    981,6_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1851. (805. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/805. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2723. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   4 040,9_     /-67,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 414,6_     /-67,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1827. (812. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/812. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2724. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 829,9_     /-
278,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 203,6_     /-278,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1876. (816. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/816. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2725. Tasó László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 991,9_     /-
116,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 365,6_     /-116,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1828. (817. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/817. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2726. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 507,9_     /-
600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    881,6_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2286. (868. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/868. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2727. Kovács Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 636,4_     /-
471,5 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 010,1_     /-471,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1817. (882. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/882. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2728. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 
2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2729. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-1 
000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2165. (909. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/909. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2730. Horváth István és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   4 007,9_     /-
100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 381,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1886. (919. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/919. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2731. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 987,9_     /-
120,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 361,6_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1849. (923. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/923. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2732. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 987,9_     /-
120,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 361,6_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1883. (925. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/925. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2733. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 987,9_     /-
120,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 361,6_     /-120,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1884. (926. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/926. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2734. Horváth István és Tóth Ferenc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   4 007,9_     /-
100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 381,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1864. (927. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/927. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2735. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím kiegészítését javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 707,9_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 081,6_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1824. (928. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/928. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2736. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 807,9_     /-
300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 181,6_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1825. (929. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/929. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2737. Horváth István és Potápi Árpád képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 927,9_     /-
180,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 301,6_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1846. (941. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/941. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2738. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 927,9_     /-
180,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 301,6_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1847. (942. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/942. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2739. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 887,9_     /-
220,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 261,6_     /-220,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1831. (943. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/943. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2740. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 927,9_     /-
180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 301,6_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1841. (944. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/944. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2741. Horváth István és dr. Braun Márton képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 927,9_     /-
180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 301,6_     /-180,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1856. (945. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/945. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2742. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 607,9_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    981,6_     /-500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1213. (965. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/965. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2743. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 207,9_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 239,2_     /-700,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    863,6_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1215. (988. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/988. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2744. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 207,9_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    581,6_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1821. (989. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/989. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2745. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 207,9_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    581,6_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1216. (990. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/990. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2746. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség       [4 107,9]    3 207,9      /-900,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 481,6]     581,6      /-900,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1430. (1037. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1037. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2747. Móring József Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 607,9_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    981,6_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2178. (1049. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1049. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2748. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    481,6_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1809. (1166. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2749. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2179. (1170. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2750. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 207,9_     /-
900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    581,6_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1227. (1175. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2751. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-1 
000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   3 189,2_     /-750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_    813,6_     /-250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1469. (1177. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2752. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 607,9_     /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    981,6_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1637. (1181. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2753. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 657,9_     /-
450,0 tám./ 
 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 031,6_     /-450,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2424. (1210. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2754. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    481,6_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (1228. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2755. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   5 107,9_     /+1 
000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [3 939,2]_   4 689,2_     /+750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [1 063,6]_   1 313,6_     /+250,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1560. (1233. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2756. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 107,9_     /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    481,6_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1988. (1243. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1243. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2757. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   3 457,9_     /-
650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_    831,6_     /-650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2335. (1261. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2758. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   4 007,9_     /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 381,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1814. (1383. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2759. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség_      [4 107,9]_   4 052,9_     /-55,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [1 481,6]_   1 426,6_     /-55,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1811. (1431. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1431. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2760. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 6. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
     1 „Békési közművelődési intézményhálózat fejlesztése” program_      _    100,0_     /+100,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1034. (451. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2761. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 6. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
     1 „Szak-ma-holnap” program indítása_      _    200,0_     /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    200,0_     /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1035. (453. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2762. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Egyenlő Bánásmód Hatóság_      [ 198,5]_    177,5_     /-21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások_      [ 117,1]_    102,1_     /-15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 31,6]_    25,6_     /-6,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1667. (123. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj40.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2763. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2679. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2706. (10. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2778. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 2830. (10. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 2853. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 2870. (10. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2764. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    632,8_     /-83,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    63,6_     /-83,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1590. (96. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2765. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1340. (157. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2766. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 8. cím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2255. (254. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 2792. (254. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2767. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2220. (416. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/416. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2768. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, Ba-
log Zoltán, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2490. (717. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím17.alcúj2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/717. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2769. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    709,1_     /-6,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    139,9_     /-6,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 844. (915. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj1.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/915. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2770. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    705,8_     /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    136,6_     /-10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1946. (916. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/916. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2771. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képvise-
lők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím kiegészítését javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    692,8_     /-23,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    123,6_     /-23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2019. (1006. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj39.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1006. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2772. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1628. (1184. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj21.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2773. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    615,8_     /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    46,6_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1631. (1328. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj23.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1328. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2774. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet_      [ 715,8]_    616,8_     /-99,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 146,6]_    47,6_     /-99,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2397. (1413. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1413. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2775. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 14. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  14  Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 
     1  Nemzetközi szintű rehabilitációs központ Gyulán, programindítás_      _    800,0_     
/+800,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    800,0_     /+800,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (449. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2776. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1 Idősotthon építési program 
       4 Zalaegerszeg Idősek Otthona építése_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1103. (343. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2777. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1   Idősotthon építési program 
       6  Hajdúdorogon Idősek Otthona építése I. ütem_      _    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 1070. (1198. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2778. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2679. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2706. (10. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2763. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2830. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 
2853. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 2870. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2779. Szűcs Lajos és Czerván György képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (16. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1557. (16. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 2144. (16. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/10554/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2780. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    139,0_     /-61,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    139,0_     /-61,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1562. (124. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2781. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    150,0_     /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    150,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1834. (155. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2782. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1287. (419. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2783. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    120,0_     /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    120,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1427. (424. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2784. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1380. (442. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2804. (442. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2785. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1645. (639. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj29.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/639. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2786. Dr. Puskás Tivadar, Kovács Ferenc, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képvise-
lők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím módosítását java-
solják: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    164,0_     /-36,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    164,0_     /-36,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1459. (1007. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1007. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2787. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    135,0_     /-65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    135,0_     /-65,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1646. (1022. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj29.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1022. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2788. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1485. (1178. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 2699. (1178. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2810. (1178. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2789. Németh Szilárd István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 200,0]_    100,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923. (1231. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj14.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2790. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    411,0_     /-
380,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    411,0_     /-380,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1379. (68. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2791. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    511,0_     /-
280,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    511,0_     /-280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1492. (90. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2792. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2255. (254. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 2766. (254. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2793. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    491,0_     /-
300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    491,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1513. (322. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/322. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2794. Dr. Cser-Palkovics András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2213. (326. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/326. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2795. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2354. (332. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2796. Halász János és Gulyás Dénes képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (345. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2797. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2268. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2798. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1803. (361. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2799. Dr. Gyenesei István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2148. (366. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 2444. (366. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2800. Szászfalvi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    691,0_     /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    691,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2359. (375. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj7jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/375. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2801. Tállai András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2361. (407. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/407. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2802. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    507,0_     /-
284,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    507,0_     /-284,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1862. (435. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2803. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    458,0_     /-
333,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    458,0_     /-333,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1863. (436. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2804. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1380. (442. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2784. (442. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2805. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    491,0_     /-
300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    491,0_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1866. (455. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2806. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 823. (558. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.7.cím), 1718. (558. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 3031. (558. sz. jav. - 5.mell.új16.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2807. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    621,0_     /-
170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    621,0_     /-170,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1012. (755. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1937. (755. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/755. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2808. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    511,0_     /-
280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    511,0_     /-280,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1490. (878. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/878. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2809. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 1378

     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    741,0_     /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    741,0_     /-50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2177. (1026. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1026. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2810. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1485. (1178. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 2699. (1178. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2788. (1178. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2811. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    591,0_     /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    591,0_     /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1199. (1195. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2812. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2141. (1214. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2813. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    391,0_     /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    391,0_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2188. (1311. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1311. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2814. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása_      [ 791,0]_    691,0_     /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 791,0]_    691,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2180. (1408. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1408. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2815. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 38. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 
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       3  Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása_      [3 000,0]_   4 000,0_     /+1000,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [2 997,0]_   3 997,0_     /+1000,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 948. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/591. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2816. Velkey Gábor, Béki Gabriella és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 38. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 
       3  Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása_      [3 000,0]_   5 300,0_     /+2300,0 
tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [2 997,0]_   5 297,0_     /+2300,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (1153. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2946. 
(1153. sz. jav. - 3.mell.11.g)igény), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2817. Kiss Attila képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 
       4  Hajdúböszörmény Szociális Szolgáltató Központ kialakítása_      _    153,0_     /+153,0 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      _    153,0_     /+153,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2384. (329. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/329. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2818. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 
       8 Zalaegerszeg Fogyatékkal élők bentlakásos intézményének építése_      _    400,0_     
/+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1002. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2819. Dr. Dragon Pál és Pettkó András képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 40. alcím módosítását javasolják: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok_      [1 000,0]_   1 100,0_     
/+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 676,6]_    776,6_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (958. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 614. 
(958. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/958. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2820. Pettkó András képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 41. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása_      [ 220,0]_    320,0_     /+100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [ 1,1]_    101,1_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 594. (570. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), 610. 
(570. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2821. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 1. jogcím  felvételével: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     44  Szociális szolgáltatások 
       1  Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 
          1 „Békésmegyei idősgondozás” modellprogram megkezdése_      _    656,8_     /+656,8 
tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    656,8_     /+656,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (447. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/447, 448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2823. Lázár János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csopoort  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       2 Hódmezővásárhely, Szociális Otthon 
          korszerűsítése, kapacitásának bővítése_      _   1 000,0_     /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _   1 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 324. (483. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/483. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2824. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
        2 Pinkamindszenti Szociális Otthon létrehozása_      _    100,0_     /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    100,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1063. (696. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/696. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2825. Dr. Spiák Ibolya képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       2  Kevermesi bentlakásos idősek napközi otthona férőhelybővítés_      _    45,0_     /+45,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    45,0_     /+45,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 719. (710. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/710. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2826. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       2  Kecskeméti Platán Idősek Otthona rekonstrukciója_      _    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 1023. (730. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/730. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2827. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
      2 Máltai Szeretetszolgálat Bp. I. ker. Fő utcai 
         épületének felújítása, fogadó ház kialakítása_      _    500,0_     /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás_      _    500,0_     /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542. (1341. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2828. Halász János és Soltész Miklós képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 48. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport 
új 1. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Szociális célú humánszolgáltatások 
       2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 
         1  Szociális közhasznú szövetkezetek támogatása_      _    124,0_     /+124,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások_      _    10,0_     /+10,0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    114,0_     /+114,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1741. (346. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2829. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím kiegészítését javasolja a következő új 50. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50 Hajléktalan ellátás fejlesztése 
       1  Kecskeméti új hajléktalan szálló kialakítása_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 574. (731. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/731. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2830. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet 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_      [7 000,0]_   9 600,0_     /+2600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [6 440,0]_   9 040,0_     /+2600,0 
kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2679. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2706. (10. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2763. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2778. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
2853. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), 2870. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2831. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 53. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       3   A békéscsabai hajléktalan szálló teljes átépítése_      _    300,0_     /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    300,0_     /+300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1137. (128. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2832. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
        3 Bihardancsháza Idősek Klubja fejlesztése_      _    15,0_     /+15,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2086. (1432. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1432. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2833. Tóth Gábor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
        3 Bagi romatelep rehabilitáció, romák integrációs programja_      _    600,0_     /+600,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (726. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/726. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2834. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       3 Tetétlen fogyatékkal élők otthonának építése_      _    600,0_     /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    600,0_     /+600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2908. (1384. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5.c1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2835. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       3 Tetétleni krízisotthon építés_      _    50,0_     /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    50,0_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1174. (1385. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2836. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       3 Bihardancsháza Idősek Klubja fejlesztése_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2084. (1397. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2837. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       3  Biharnagybajom Idősek Otthona fejlesztése_      _    23,0_     /+23,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások_      _    23,0_     /+23,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2087. (1438. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1438. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 



 1392

- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2838. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 53. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       3  Biharnagybajomi idősek szociális ellátása_      _    20,0_     /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    20,0_     /+20,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2088. (1439. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1439. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2839. Teleki László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 54. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány_      [ 400,0]_    315,0_     /-85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 400,0]_    315,0_     /-85,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2418. (566. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.címúj32alcúj60.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/566. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2840. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Zombor 
Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 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_      [ 
50,0]_    138,0_     /+88,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 50,0]_    138,0_     /+88,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1110. (654. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/654. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2841. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása_      [ 
50,0]_    65,0_     /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 50,0]_    65,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2843. (1156. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 2845. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 2847. (1156. sz. jav. - 
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1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 2849. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 2851. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2842. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Zombor 
Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 55. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása_      [ 50,0]_    177,0_     
/+127,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 50,0]_    177,0_     /+127,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2151. (655. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/655. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2843. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
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       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása_      [ 50,0]_    65,0_     /+15,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 50,0]_    65,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2841. (1156. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 2845. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 2847. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 2849. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 2851. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2844. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Hoppál Péter, dr. Iván László, Koszorús László, dr. 
Zombor Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 55. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása_      [ 85,0]_    
160,7_     /+75,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 85,0]_    160,7_     /+75,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1750. (1055. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1055. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2845. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása_      [ 85,0]_    
100,0_     /+15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 85,0]_    100,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2841. (1156. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 2843. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 2847. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 2849. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 2851. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2846. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Zombor 
Gábor és Bencsik János képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 55. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása_      [ 50,0]_    207,0_     
/+157,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 50,0]_    207,0_     /+157,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 595. (656. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/656. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2847. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása_      [ 50,0]_    65,0_     
/+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 50,0]_    65,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2841. (1156. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 2843. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 2845. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 2849. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 2851. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2848. Mesterházy Attila, Török Zsolt, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Orosz 
Sándor, Alexa György, Fogarasiné Deák Valéria, Bókay Endre, dr. Kökény Mihály, dr. 
Lamperth Mónika, Nagy László, Tatai-Tóth András, Molnár Gyula és Gy. Németh Erzsé-
bet képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 5. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása_      [ 260,0]_    
360,0_     /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 260,0]_    360,0_     /+100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 742. (588. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2849. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása_      [ 260,0]_    
335,0_     /+75,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 260,0]_    335,0_     /+75,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2841. (1156. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 2843. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 2845. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 2847. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 2851. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2850. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László és dr. 
Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       15  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége tá-
mogatása_      _    21,0_     /+21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    21,0_     /+21,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 796. (658. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/658. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2851. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
15. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       15  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége_      _    
15,0_     /+15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    15,0_     /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1156. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2841. (1156. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 2843. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 2845. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 2847. (1156. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 2849. (1156. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2852. Béki Gabriella, dr. Molnár Lajos, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 56. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    56  Szociálizációs terápia program 
       1  Autisták terápiás programja ABA_      _    80,0_     /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    80,0_     /+80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1152. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2853. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2679. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2706. (10. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2763. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2778. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
2830. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 2870. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2854. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783. (101. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1461. (101. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2855. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2022. (347. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), 
2075. (347. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 2092. (347. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/10554/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2856. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 587. (758. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), 2163. 
(758. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2857. Zsigó Róbert képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    215,0_     /-35,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    215,0_     /-35,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2164. (759. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/759. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2858. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 16. cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    170,0_     /-80,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    170,0_     /-80,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1555. (871. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/871. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2859. Vincze László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 60. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    150,0_     /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 977. (1251. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1251. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2860. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége_      [ 20,1]_    70,1_     
/+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 20,1]_    70,1_     /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (1158. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2861. Soltész Miklós, Balog Zoltán, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Hoppál Péter, Koszorús László és Hirt Fe-
renc képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím 9. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       9  Magyar Máltai Szeretetszolgálat_      [ 250,0]_    256,8_     /+6,8 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [ 250,0]_    256,8_     /+6,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2152. (1057. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1057. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2862. Font Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 60. alcím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
      10  Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 
         1  Kiskunfélegyháza térségben a falugondnoki szolgálat megerősítése_      _    30,0_     
/+30,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    30,0_     /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1171. (1281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2863. Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Balog Zoltán, László Tamás, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Hoppál Péter, dr. Szabó Eri-
ka, Koszorús László és dr. Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       12  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet_      _    240,0_     /+240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    240,0_     /+240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 618. (1058. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1058. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2864. Szabó Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 61. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    61  OÉT tagszervezetek szakmai program[ok]jainak támogatása 
           1  Működési költségvetés_      [1 779,8]_   1 674,2_     /-105,6 bev./ 
            [1   Személyi juttatások]_      [ 1,8]_   _     /-1,8 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]_       [ 0,4]_   _     /-0,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 7,6]_    6,0_     /-1,6 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      [1 770,0]_   1 668,2_     /-101,8 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2865. (1146. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím63.alc), 
2879. (1146. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 2881. (1146. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím6.alc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/1146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2865. Szabó Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 63. alcím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    63  ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 
           1  Működési költségvetés_      [ 248,0]_    245,2_     /-2,8 bev./ 
             1  Személyi juttatások_      [ 27,0]_    20,0_     /-7,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok_      [ 7,0]_    5,5_     /-1,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások_      [ 214,0]_    219,7_     /+5,7 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2864. (1146. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 
2879. (1146. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 2881. (1146. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím6.alc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/1146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2866. Dr. Horváth Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím kiegészítését javasolja a következő új 93. alcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     93  Kecskemét és kistérsége integrált szociális ellátásának korszerűsítése_      _    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 1721. (728. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/728. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2867. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
20. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  20  Családi támogatások 
    5  Gyermeknevelési támogatás 
       7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások_      _    122,0_     /+122,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások_      _    122,0_     /+122,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2104. (593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/593. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2868. László Tamás képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
21. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       1  Közgyógyellátás_      [21 000,0]_   22 000,0_     /+1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (599. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/599. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2869. Soltész Miklós, Hirt Ferenc, László Tamás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Mátrai Márta, Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, dr. Iván László, Koszorús László és dr. 
Zombor Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
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       1  Közgyógyellátás_      [21 000,0]_   21 400,0_     /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1009. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/657. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2870. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet 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]_    600,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2679. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), 2706. (10. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2763. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.c), 2778. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
2830. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 2853. (10. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc1.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2871. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2208. (172. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2872. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás_      [1 600,0]_    600,0_     /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1850. (291. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2873. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás_      [1 600,0]_    950,0_     /-650,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2357. (387. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj5jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
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ság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2874. Dr. Ódor Ferenc képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. feje-
zet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
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./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1973. (969. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/969. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2875. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők -  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]_    800,0_     /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2172. (1213. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs5.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2876. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. 
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás_      [1 600,0]_   1 595,0_     /-5,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2191. (1394. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1394. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2877. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. 
cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     8  Játékadó_      [63 097,9]_   81 097,9_     /+18 000,0 bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 739. (1143. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cúj 6 alcúj2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2878. Deák Istvánné képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 
2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    3  A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 
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       5  Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszíro-
zása_      [14 000,0]_   13 926,9_     /-73,1 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (317. sz. jav. - új86.§), 2678. (317. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.új32.címúj1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2879. Szabó Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     1  Foglalkoztatási és képzési támogatások_      [43 534,8]_   43 643,2_     /+108,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2864. (1146. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 
2865. (1146. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím63.alc), 2881. (1146. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím6.alc), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2880. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1. alcím ki-
egészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
    1  Foglalkoztatási és képzési támogatások 
       6  Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatások           15 000,0      /+15000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           15 000,0      /+15000,0 kiad./ 
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Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2881. Szabó Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII. fejezet 1. 
cím 6. alcím módosítását javasolja: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     6  Társadalmi párbeszéd programok_      [2 107,8]_   1 999,4_     /-108,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2864. (1146. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 
2865. (1146. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím63.alc), 2879. (1146. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglal-
takkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2882. Szatmáry Kristóf képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 896. (49. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2883. Bencsik János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 
5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2254. (51. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2884. Dr. Dancsó József képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1372. (69. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/69. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2885. Domokos László és Babák Mihály képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet LXXI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 898. (134. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2886. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   4 039,6_     /-53,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 575,7_     /-53,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 908. (248. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2887. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
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  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2263. (278. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2888. Nógrádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 
5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 910. (288. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/288. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2889. Dr. Navracsics Tibor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. 
fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 692,6_     /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 228,7_     /-400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1300. (319. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2565. (319. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2890. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1428. (425. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2891. Mádi László képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (426. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2892. Lázár János és Kontrát Károly képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet LXXI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 572. (460. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 866. (460. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 1075. (460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 1133. 
(460. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alc5.jcs), 2690. (460. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2893. Dr. Szakács Imre képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1286. (492. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 2572. (492. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2894. Pánczél Károly képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 
5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 852,6_     /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 388,7_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2161. (750. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2895. Dr. Czira Szabolcs képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   4 084,6_     /-8,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 620,7_     /-8,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 886. (848. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/848. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2896. Hadházy Sándor képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1252. (861. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj 

3jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/861. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2897. Cseresnyés Péter képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 952,6_     /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 488,7_     /-140,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1938. (902. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/902. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2898. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 852,6_     /-240,0 tám./ 
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           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 388,7_     /-240,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2478. (1021. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1021. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2899. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 692,6_     /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 228,7_     /-400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1648. (1034. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj29.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1034. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2900. Szűcs Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   4 057,6_     /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 593,7_     /-35,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2466. (1045. sz. jav. - 
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1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1045. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2901. Dr. Fónagy János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 192,6_     /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   2 728,7_     /-900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 882. (1128. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2902. Dr. Fónagy János, dr. Pesti Imre, Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Rogán Antal és Németh Szilárd István képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
LXXI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (1191. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 1124. (1191. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 2032. (1191. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1191. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2903. Dr. Kerényi János képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   2 892,6_     /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   2 428,7_     /-1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2260. (1260. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2904. Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
LXXI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 592,6_     /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 128,7_     /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2339. (1294. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2905. Dr. Dorkota Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 992,6_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 528,7_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2472. (1301. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2906. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 792,6_     /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 328,7_     /-300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1833. (1365. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2907. Dr. Vitányi István képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 



 1426

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 992,6_     /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 528,7_     /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1836. (1367. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Környezetvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2908. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   3 492,6_     /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 028,7_     /-600,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2834. (1384. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2909. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   4 008,6_     /-84,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 544,7_     /-84,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 884. (1386. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2910. Kósa Lajos képviselő -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv_      [4 092,6]_   4 022,6_     /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások_      [3 628,7]_   3 558,7_     /-70,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 892. (1387. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1387. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2911. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. feje-
zet 1. cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    7  Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
       12  Egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevételek        22 000,0      /+22000,0 
bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (1448. sz. jav. - 25.§(2)), 7. (1448. sz. jav. - új26.§), 
14. (1448. sz. jav. - 88.§(1)f)-g)), 748. (1448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2919. (1448. sz. jav. - 
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1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), 2921. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.utolsó), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2912. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás       [77 915,9]    79 715,9      /+1800,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2913. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem       [17 965,2]    18 465,2      
/+500,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2914. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         3  Fogászati ellátás       [22 264,4]    23 964,4      /+1700,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2915. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         5  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás       [5 780,2]    6 080,2      /+300,0 
kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2916. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         15  Mentés       [22 469,0]    27 469,0      /+5000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2917. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 17. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         17  Laboratóriumi ellátás       [20 538,9]    21 238,9      /+700,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2918. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. 
jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás       [519 362,3]    554 362,3      /+35000,0 kiad./ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2919. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. feje-
zet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás       [519 362,3]    557 362,3      /+38000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (1448. sz. jav. - 25.§(2)), 7. (1448. sz. jav. - új26.§), 
14. (1448. sz. jav. - 88.§(1)f)-g)), 748. (1448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2911. (1448. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.1.cím7.alcúj12.jcs), 2921. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.utolsó), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2920. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Mol-
nár Ágnes, dr. Gógl Árpád, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím- csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         5  Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása_      [5 000,0]_   6 700,0_     /+1700,0 ki-
ad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (719. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/719. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2921. Az Egészségügyi bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. feje-
zet utolsó kiemelt előirányzat elhagyását javasolja: 
 
[Gyógyító-megelőző ellátáshoz bérpolitikai intézkedések fedezete] [5000,0] [5000,0] 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (1448. sz. jav. - 25.§(2)), 7. (1448. sz. jav. - új26.§), 
14. (1448. sz. jav. - 88.§(1)f)-g)), 748. (1448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2911. (1448. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.1.cím7.alcúj12.jcs), 2919. (1448. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.c3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2922. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont módosítását javasolja: 
 
„1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 947] ]1 057 forint/fő, 
 de településenként legalább 2 600 000[ ] forint[.],]azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 
500 főt, ott községenként legalább 3 000 000 forint. 
 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfel-
adataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-
üzemeltetési[,] igazgatási feladatok és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kultu-
rális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és 
a közművelődést szolgáló feladatok[.] 
 
b)  Közösségi közlekedési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 515 forint/fő 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú 
városok kivételével – a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz lakosságszám szerint 
illeti meg. 
 
c) Települési sport feladatok  
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 
 
d) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  1 061 forint/fő  
 
A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak 
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közmű-
velődést szolgáló feladatai ellátásához.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 1434

 2923. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont módosítását javasolja: 
 
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 947] ]1 057 forint/fő, 
 de településenként legalább 2 600 000[ ] forint[.],]  azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 
500 főt, ott községenként legalább 3 000 000 forint. 
 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfel-
adataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-
üzemeltetési[,] igazgatási feladatok és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kultu-
rális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és 
a közművelődést szolgáló feladatok[.] 
 
b) Közösségi közlekedési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 515 forint/fő 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú 
városok kivételével – a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz lakosságszám szerint 
illeti meg. 
 
c) Települési sport feladatok  
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 
 
d) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  1 061 forint/fő  
 
A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak 
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közmű-
velődést szolgáló feladatai ellátásához. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2924. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont módosítását javasolja: 
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2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
aa) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 000 000 ] 3 300 000 forint/körzetközpont 
 
[A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák működé-
séhez a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet által kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédel-
mi, szociális, igazgatási feladataihoz vehető igénybe.] 
 
A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák működéséhez, továbbá a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szoctv.), illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének d) pontjában adott felhatalmazás 
alapján kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédelmi, szociá-
lis, igazgatási feladataihoz vehető igénybe. 
 
ab) Okmányiroda működési kiadásai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [276] 324 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzaton-
ként legalább [2 000 000 ]4 500 000 forint. 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a feldolgo-
zott ügyeknek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továb-
biakban: KEKKH) által rendelkezésre bocsátott 2008. [augusztus] október 1-je és 2009. [július 
31-e] ]szeptember 30-a közötti ügyiratszáma szerint illeti meg. 
 
ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [229] 270 forint/fő 
 
A hozzájárulás a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által 
kijelölt városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma sze-
rint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási – elsőfokú gyámhatósági – feladataihoz illeti 
meg, a 2009. december 31-ei állapot szerint. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cse-
lekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét 
ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is. 
 
b) Építésügyi igazgatási feladatok 
ba) Térségi normatív hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [56] 70 forint/fő 
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A hozzájárulás – lakosságszám szerint – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelö-
léséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti elsőfokú épí-
tésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzőt foglalkoztató építésügyi körzetközpont települési 
önkormányzatot illeti meg. 
 
bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [7 729 ] 7 737 forint/döntés 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az épí-
tésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium által rendelkezésre bocsátott 2008. január 1-je és 2008. december 31-e közötti 
száma szerint illeti meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2925. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont módosítását javasolja: 
 
2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
aa) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 000 000 ] 3 300 000 forint/körzetközpont 
 
[A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák működé-
séhez a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet által kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédel-
mi, szociális, igazgatási feladataihoz vehető igénybe.] 
 
A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák működéséhez, továbbá a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szoctv.), illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
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törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének d) pontjában adott felhatalmazás 
alapján kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédelmi, szociá-
lis, igazgatási feladataihoz vehető igénybe. 
 
ab) Okmányiroda működési kiadásai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [276] 324 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzaton-
ként legalább [2 000 000 ]4 500 000 forint. 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a feldolgo-
zott ügyeknek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továb-
biakban: KEKKH) által rendelkezésre bocsátott 2008. [augusztus] október 1-je és 2009. [július 
31-e] ]szeptember 30.-a közötti ügyiratszáma szerint illeti meg. 
 
ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [229] 270 forint/fő 
 
A hozzájárulás a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által 
kijelölt városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma sze-
rint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási – elsőfokú gyámhatósági – feladataihoz illeti 
meg, a 2009. december 31-ei állapot szerint. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cse-
lekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét 
ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is. 
 
b) Építésügyi igazgatási feladatok 
ba) Térségi normatív hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [56] 70 forint/fő 
 
A hozzájárulás – lakosságszám szerint – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelö-
léséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti elsőfokú épí-
tésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzőt foglalkoztató építésügyi körzetközpont települési 
önkormányzatot illeti meg. 
 
bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [7 729 ] 7 737 forint/döntés 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az épí-
tésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium által rendelkezésre bocsátott 2008. január 1-je és 2008. december 31-e közötti 
száma szerint illeti meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2926. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont módosítását javasolja: 
 
„3. Körjegyzőség működése 
a) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [253 530 ] 300 000 forint/körjegyzőség/hónap 
 
b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
 
ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakos-
ságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [173 000 ] 203 200 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [152 000 ] 173 100 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több községből 
álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1 000 
főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [297 000 ] 345 000 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
de a hat vagy több tagból álló körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó hatodik település-
től további 20 000 forint/település/hó, 
 
bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kap-
csolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [96 000 ] 112 000 forint/kapcsolódó község/hónap. 
 
Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe. 
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E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala 
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 
kinevezett körjegyzővel – a létrejöttével betöltött első teljes hónaptól, 
   - az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag 
vehető figyelembe. 
 
Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot – a tárgyévben, illetve az azt megelő-
ző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától – nem illeti meg e hozzájá-
rulás. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptól jár a hozzájárulás.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2927. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont módosítását javasolja: 
 
3. Körjegyzőség működése 
a) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [253 530 ] 300 000 forint/körjegyzőség/hónap 
 
b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakos-
ságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [173 000 ] 203 200 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [152 000 ] 173 100 forint/körjegyzőség/hónap, 
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bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több községből 
álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1 000 
főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [297 000 ] 345 000 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
de a hat vagy több tagból álló körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó hatodik település-
től további 20 000 forint/település/hó, 
 
bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kap-
csolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [96 000 ] 112 000 forint/kapcsolódó község/hónap. 
 
Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe. 
 
E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala 
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 
kinevezett körjegyzővel – a létrejöttével betöltött első teljes hónaptól, 
   - az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag 
vehető figyelembe. 
 
Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot – a tárgyévben, illetve az azt megelő-
ző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától – nem illeti meg e hozzájá-
rulás. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptól jár a hozzájárulás. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2928. Dr. Bőhm András, Gulyás József és Ikvai-Szabó Imre képviselők -  a törvény-
javaslat 3. számú melléklet 4. pont módosítását javasolják: 
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 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai  
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 69 939 350 forint/megye, főváros  392 forint/fő] 
 
 a) Igazgatási és sport feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 145 Ft/fő 
 b) Kulturális feladatok (közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 87 000 000 forint/megye, főváros 340 ft/fő 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (1141. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 2496. 
(1141. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2929. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont módosítását javasolja: 
 
„4.[ ]Megyei, fővárosi önkormányzatok[ ]igazgatási[,] sport- és kulturális[ ]feladatai 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 69 939 350 forint/megye, főváros] 
[ 392 forint/fő] 
 
[A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a 
megyei/fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak 
ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeális 
intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló 
feladataihoz.] 
 
 
a) Igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 forint/fő 
 
A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási, 
területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok megszervezé-
séhez. 
 
b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
Fajlagos összeg: 689 forint/fő 
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A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok 
száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz 
és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermek-
védelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilván-
tartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. 
 
c) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  87 776 570 forint/megye, főváros, 350 forint/fő  
 
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a me-
gyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltá-
rakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2930. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont módosítását javasolja: 
 
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 69 939 350 forint/megye, főváros] 
[ 392 forint/fő] 
 
[A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a 
megyei/fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak 
ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeális 
intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló 
feladataihoz.] 
 
a) Igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 forint/fő 
 
A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási, 
területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok megszervezé-
séhez. 
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b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
Fajlagos összeg: 689 forint/fő 
 
A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok 
száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz 
és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermek-
védelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilván-
tartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. 
 
c) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  87 776 570 forint/megye, főváros, 350 forint/fő  
 
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a me-
gyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltá-
rakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2931. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze Lász-
ló képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont módosítását javasolják: 
 
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 69 939 350 forint/megye, főváros  ] 
[ 392 forint/fő ] 
 
[A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a 
megyei/fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak 
ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeális 
intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló 
feladataihoz.] 
 
„a) Igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 forint/fő 
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A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási, 
területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok megszervezé-
séhez. 
 
b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG:        689 forint/fő 
 
A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok 
száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz 
és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermek-
védelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilván-
tartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. 
 
c) Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
- Helyi közművelődési és közgyűjteményifeladatok 
FAJLAGOS                      1 061 forint/fő 
ÖSSZEG : 
 
A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak 
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közmű-
velődést szolgáló feladatai ellátásához. 
 
-Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 87 776 570 forint/megye, főváros, 350 forint/fő 
 
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a me-
gyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltá-
rakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (1318. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1318. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2932. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont módosítását javasolja: 
 
„5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 612 ] 3 088 forint/fő 
 
A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 
2009. január 1-jei állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott kül-
területi lakosok száma szerint illeti meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2933. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont módosítását javasolja: 
 
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 612 ] 3 088 forint/fő 
 
A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 
2009. január 1-jei állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott kül-
területi lakosok száma szerint illeti meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2934. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja: 
 
„7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglal-
koztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkozta-
tási gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 280 ] 2 510 forint/fő 
 
b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási 
gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 221 ] 4 640 forint/fő” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2935. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja: 
 
7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoz-
tatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkozta-
tási gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 280 ] 2 510 forint/fő 
 
b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási 
gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 221 ] 4 640 forint/fő 
 
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szó-
ló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatait lakos-
ságszám szerint illeti meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2936. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 8. pont módosítását javasolja: 
 
„8. Üdülőhelyi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 ] 2 forint/idegenforgalmi adóforint 
 
A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó min-
den forintjához [1 ] 2 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi 
adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2937. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 8. pont módosítását javasolja: 
 
8. Üdülőhelyi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 ] 2 forint/idegenforgalmi adóforint 
 
A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó min-
den forintjához [1 ] 2 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi 
adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2938. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont módosítását javasolja: 
 
„9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
 
Fajlagos összeg: [650] 689 forint/fő” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2939. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont módosítását javasolja: 
 
9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
Fajlagos összeg: [650] 689 forint/fő 
 
A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok 
száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz 
és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermek-
védelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilván-
tartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2940. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont módosítását javasolja: 
 
„10. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: […] ]4 100 –[…]  20 300 forint/fő 
 
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 közfoglalkozta-
táshoz kapcsolódik. 
 
A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá 
a) a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei-
nek 5%-ához, 
 
b) a Szoctv. 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális se-
gélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szoctv. 55/A. §-ában 
szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv. 38. §-ának (2), (5) bekezdésében sza-
bályozott lakásfenntartási támogatásnak és a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előre-
fizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához, 
 
c) a Szoctv. 37. §-a (1) bekezdésében, valamint a 37/C. §-a (4) bekezdése alapján folyósított 
rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához, 
 
d) a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő 
nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához, 
 
e) a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §-
ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-
ának (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélye-
zés, a temetési segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. §-ának (3) bekezdésében szabályozott 
közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elenge-
désének forrásához. 
 
Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi 
támogatásához. Az önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes 
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kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászo-
ruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, kor-
szerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lak-
bérének megfizetéséhez[,] vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális 
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. 
 
A mutatószám kialakításában 
 
    - 10%-os súllyal a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, va-
lamint a 20/B. §-ának (4) bekezdése szerinti pótlékban részesülők 2008. november havi és 
2009. július havi együttes létszámadataiból számított átlaga,  
   - 35%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban 
részesülőknek a települési önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 
2009. június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 
  - 25%-os súllyal a közcélú munkán foglalkoztatottak számának 2009. június és szep-
tember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 
    - 15%-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2009. június és szep-
tember havi együttes létszámadatokból számított átlaga, 
   - 15%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fize-
tők számának a 2008. évi adóbevallások összesítése alapján számított lakosságszámon belüli 
részaránya szerepel.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2941. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont módosítását javasolja: 
 
10. Pénzbeli szociális juttatások 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: […] ]4 100 –[…]  20 300 forint/fő 
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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 közfoglalkozta-
táshoz kapcsolódik. 
 
A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá 
 
a) a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei-
nek 5%-ához, 
 
b) a Szoctv. 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális se-
gélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szoctv. 55/A. §-ában 
szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv. 38. §-ának (2), (5) bekezdésében sza-
bályozott lakásfenntartási támogatásnak és a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előre-
fizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához, 
 
c) a Szoctv. 37. §-a (1) bekezdésében, valamint a 37/C. §-a (4) bekezdése alapján folyósított 
rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához, 
 
d) a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő 
nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához, 
 
e) a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §-
ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-
ának (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélye-
zés, a temetési segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. §-ának (3) bekezdésében szabályozott 
közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elenge-
désének forrásához. 
 
Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi 
támogatásához. Az önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes 
kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászo-
ruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, kor-
szerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lak-
bérének megfizetéséhez[,] vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális 
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. 
 
A mutatószám kialakításában 
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    - 10%-os súllyal a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, va-
lamint a 20/B. §-ának (4) bekezdése szerinti pótlékban részesülők 2008. november havi és 
2009. július havi együttes létszámadataiból számított átlaga,  
   - 35%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban 
részesülőknek a települési önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 
2009. június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 
  - 25%-os súllyal a közcélú munkán foglalkoztatottak számának 2009. június és szep-
tember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 
    - 15%-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2009. június és szep-
tember havi együttes létszámadatokból számított átlaga, 
   - 15%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fize-
tők számának a 2008. évi adóbevallások összesítése alapján számított 
 
lakosságszámon belüli részaránya szerepel. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2942. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 099 400] 2 303 300 forint/központ 
 
A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgálta-
tásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
 
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú települési 
önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint 
illeti meg. 
 
[c) Otthonközeli ellátás] 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 221 450 forint/fő] 
 



 1453

[ca) A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja.] 
[cb) A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együttesen biztosít-
ja.] 
[cc) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére szociális étkeztetést biztosít.] 
[Ezen a jogcímen igényelhető a hozzájárulás a népkonyhai étkezetésben részesülők után 
is.] 
[cd) A hozzájárulás 75%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére házi segítségnyújtást biztosít.] 
[ce) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.] 
 
[A hozzájárulások a Szoctv. 62. §-a, 63. §-a, 65/F. §-a alapján és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szolgáltatásokhoz vehetők igénybe.] 
 
[A ca)-cc) pontok szerinti normatív hozzájárulások nem vehetők igénybe a közoktatási 
feladatellátás keretében a 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jog-
címen étkeztetésben részesülők után.] 
[A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások minden ténylegesen ellátott után igényelhe-
tők.] 
 
[Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a cb) és ce) pontok szerinti hozzájárulások 
nem igényelhetők.] 
 
[A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások azonos időszakban ugyanazon ellátott után a 
ce) pont szerinti hozzájárulással együtt nem igényelhetők.] 
[Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, el-
számoláskor az ellátásra vonatkozó igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő idősko-
rúak nappali ellátását biztosító intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 
251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen és egy jogcímen vehető figyelembe.] 
 
[d) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 
étkeztetése] 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 500 forint/fő] 
 
[A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos szemé-
lyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 
148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt[,] 
vagy ingyenes étkeztetést biztosít.] 
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[Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intéz-
mények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők.] 
 
c) Szociális étkeztetés 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogsza-
bályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz 
kapcsolódik. 
 
 ca) FAJLAGOS ÖSSZEG:  91 050 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
nem éri el. 
 
 cb) FAJLAGOS ÖSSZEG:  80 700 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 
150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át. 
 
Ez a hozzájárulás igényelhető a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is a Szoctv. 119/C. §-
ának (1) bekezdésében meghatározott feltétel szerint. 
 
 cc) FAJLAGOS ÖSSZEG:  64 000 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át 
meghaladja. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. 
 
A hozzájárulás nem vehető igénybe a közoktatási feladatellátás keretében a 17.1. Kedvezmé-
nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülők után. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója nyilvántartása 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egysze-
resen vehető figyelembe. 
 
d) Házi segítségnyújtás 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
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 da) FAJLAGOS ÖSSZEG:  270 700 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
nem haladja meg. 
 
 db) FAJLAGOS ÖSSZEG:  171 000 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
meghaladja, vagy akiknek ellátását a Szoctv. 63. §-ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleg-
gel végzi. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek 
száma szerint illeti meg. A hozzájárulás arra az ellátotti létszámra is igényelhető, amely a külön 
jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot 
meghaladja. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellá-
tottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
 
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  29 500 forint/fő  
 
A hozzájárulást igényelheti az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfele-
lően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőké-
szülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 
személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkor-
mányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést 
nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összesített létszáma oszt-
va 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehe-
tő figyelembe. 
 
[e)] f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 996 550] 2 202 300 forint/szolgálat 
 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanya-
gondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelelően tartja fenn. 
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A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 
 
[f)] g) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 543 750] 4 921 600 forint/szolgálat 
 
A hozzájárulást igényelheti az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban fog-
lalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 
 
h) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  146 200 forint/fő  
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak 
száma szerint illeti meg. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 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 figyelembe a kizárólag étkezésben ré-
szesülők. 
 
[g)] i) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [405 600]  454 110 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok 
nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens szemé-
lyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban része-
sülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[,] vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet 
megállapító szakvéleményével. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási tá-
mogatást folyósítanak, e hozzájárulás nem igényelhető. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 
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7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben ré-
szesülők. 
 
[h)] ]j) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [206 100] 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 szen-
vedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási tá-
mogatást folyósítanak, e hozzájárulás nem igényelhető. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, 
a Szoctv. 94/B. §-a, illetve 94/D. §-a szerint az intézménnyel megállapodást kötött 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 figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők 
és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybe 
vevőket. 
 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jog-
szabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet 
több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 
 
k) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkezte-
tése 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  65 000 forint/fő  
 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek 
nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-
ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes 
étkeztetést biztosít. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 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 figyelembe a kizárólag étkezésben ré-
szesülők.” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2943. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont módosítását javasolja: 
 
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
 
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatá-
rozott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és in-
tézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
 
Ezek a feladatok különösen: 
 
       - a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
    - a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatáro-
zott gyermekjóléti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint a 
44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet  
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg. 
 
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 
A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a telepü-
lés lakosságszáma szerint. 
 
A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működési en-
gedéllyel végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az 
önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az 
ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű hozzájárulás 50%-a jár. Mindkét 
szolgáltatást működtető 2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti 
hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcímű hozzájárulásra. 
 
ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települé-
si önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájáru-
lás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet 
szerint: 
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H = (L/5 000) x 3 950 000 forint 
 
ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001 – 
110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési ön-
kormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
 
H = (L/7 000) x 3 950 000 forint 
 
ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000-
nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési 
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
 
H = (L/8 000) x 3 950 000 forint 
 
b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 099 400] 2 303 300 forint/központ 
 
A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgálta-
tásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
 
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú települési 
önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint 
illeti meg. 
 
[c) Otthonközeli ellátás] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 221 450 forint/fő] 
 
[ca) A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja.] 
 
[cb) A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együttesen biztosít-
ja.] 
 
[cc) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére szociális étkeztetést biztosít.] 
 
[Ezen a jogcímen igényelhető a hozzájárulás a népkonyhai étkezetésben részesülők után 
is.] 
 
[cd) A hozzájárulás 75%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére házi segítségnyújtást biztosít.] 
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[ce) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.] 
 
[A hozzájárulások a Szoctv. 62. §-a, 63. §-a, 65/F. §-a alapján és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szolgáltatásokhoz vehetők igénybe.] 
 
[A ca)-cc) pontok szerinti normatív hozzájárulások nem vehetők igénybe a közoktatási 
feladatellátás keretében a 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jog-
címen étkeztetésben részesülők után.] 
 
[A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások minden ténylegesen ellátott után igényelhe-
tők.] 
 
[Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a cb) és ce) pontok szerinti hozzájárulások 
nem igényelhetők.] 
 
[A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások azonos időszakban ugyanazon ellátott után a 
ce) pont szerinti hozzájárulással együtt nem igényelhetők.] 
 
[Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, el-
számoláskor az ellátásra vonatkozó igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő idősko-
rúak nappali ellátását biztosító intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 
251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen és egy jogcímen vehető figyelembe.] 
 
[d) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 
étkeztetése] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 500 forint/fő] 
 
[A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos szemé-
lyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 
148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt[,] 
vagy ingyenes étkeztetést biztosít.] 
 
[Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intéz-
mények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők.] 
 
c) Szociális étkeztetés 
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A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogsza-
bályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz 
kapcsolódik. 
 
 ca) FAJLAGOS ÖSSZEG:  91 050 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
nem éri el. 
 
 cb) FAJLAGOS ÖSSZEG:  80 700 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 
150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át. 
Ez a hozzájárulás igényelhető a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is a Szoctv. 119/C. §-
ának (1) bekezdésében meghatározott feltétel szerint. 
 
 cc) FAJLAGOS ÖSSZEG:  64 000 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át 
meghaladja. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. 
A hozzájárulás nem vehető igénybe a közoktatási feladatellátás keretében a 17.1. Kedvezmé-
nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülők után. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója nyilvántartása 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egysze-
resen vehető figyelembe. 
 
d) Házi segítségnyújtás 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
 
 da) FAJLAGOS ÖSSZEG:  270 700 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
nem haladja meg. 
 
 db) FAJLAGOS ÖSSZEG:  171 000 forint/fő  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában 
a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
meghaladja, vagy akiknek ellátását a Szoctv. 63. §-ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleg-
gel végzi. 
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A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek 
száma szerint illeti meg. A hozzájárulás arra az ellátotti létszámra is igényelhető, amely a külön 
jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot 
meghaladja. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellá-
tottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
 
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  29 500 forint/fő  
 
A hozzájárulást igényelheti az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfele-
lően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőké-
szülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 
személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkor-
mányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést 
nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összesített létszáma oszt-
va 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehe-
tő figyelembe. 
 
[e)] f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 996 550] 2 202 300 forint/szolgálat 
 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanya-
gondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelelően tartja fenn. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 
 
[f)] g) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 543 750] 4 921 600 forint/szolgálat 
 
A hozzájárulást igényelheti az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban fog-
lalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 
 
h) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
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FAJLAGOS ÖSSZEG:  146 200 forint/fő  
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak 
száma szerint illeti meg. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 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 figyelembe a kizárólag étkezésben ré-
szesülők. 
 
[g)] i) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [405 600]  454 110 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok 
nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens szemé-
lyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban része-
sülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[,] vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet 
megállapító szakvéleményével. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási tá-
mogatást folyósítanak, e hozzájárulás nem igényelhető. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 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 figyelembe a kizárólag étkezésben ré-
szesülők. 
 
[h)] ]j) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [206 100] 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 szen-
vedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási tá-
mogatást folyósítanak, e hozzájárulás nem igényelhető. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, 
a Szoctv. 94/B. §-a, illetve 94/D. §-a szerint az intézménnyel megállapodást kötött 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 figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők 
és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybe 
vevőket. 
 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jog-
szabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet 
több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 
 
k) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkezte-
tése 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  65 000 forint/fő  
 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek 
nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-
ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes 
étkeztetést biztosít. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 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 figyelembe a kizárólag étkezésben ré-
szesülők. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2944. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. 
pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
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„d) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkez-
tetése 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2945. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 11. pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„d) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkez-
tetése 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (1155. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2954. 
(1155. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2984. (1155. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2946. Velkey Gábor, Béki Gabriella és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 11. pont g) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/ 
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„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok 
nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens szemé-
lyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban része-
sülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet 
megállapító szakvéleményével. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint 
illeti meg. [Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott in-
tézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, e hozzájárulás nem igényelhe-
tő.] Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta ösz-
szesített 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 figyelembe a kizárólag étke-
zésben részesülők. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (1153. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2816. 
(1153. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím38.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2947. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja: 
 
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [842 750] 935 300 forint/fő 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyúj-
tó, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozat-
tal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek 
után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámható-
ság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) 
pontja szerinti speciális ellátásban részesülnek. 
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A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő 
gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges. 
 
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi el-
látása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 650] 787 450 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szen-
vedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos sze-
mélyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 fé-
rőhellyel tartják fenn. 
 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-
ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támo-
gatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is 
igénybe vehető. 
 
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 650] 787 450 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[,] vagy a Pszichiátri-
ai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fo-
kozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.  
 
Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az 
emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Inté-
zet[,] vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után 
is. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma 
osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 
ba) Otthont nyújtó ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [739 000] 807 150 forint/fő 
 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi önkormányzat veheti igénybe azok 
után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes ha-
tállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint 
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otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszü-
lőnél [kerültek elhelyezésre]helyeztek el, és nem minősítették őket különleges vagy speciális 
szükségletűnek. 
 
bb) Utógondozói ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [667 450] 669 350 forint/fő 
 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe a helyi önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – 
a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után.  
A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után. 
 
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
szociális intézményekben 
bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 650] 689 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 
 
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 650] ]689 000[ ]forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), to-
vábbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelye-
zését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkor-
mányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gon-
dozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes 
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység 
folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a he-
lyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti 
önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: 
gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 
 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellá-
tottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkor-
mányzatot. 
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A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők 
otthontalanságának megszüntetéséhez. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült 
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vo-
natkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [309 350] 543 200 forint/fő 
 
A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én 
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosí-
tó, 2007. december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. 
ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg az önkor-
mányzatot. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült 
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vo-
natkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2948. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja: 
 
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
 
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [842 750] 935 300 forint/fő 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyúj-
tó, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozat-
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tal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek 
után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámható-
ság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) 
pontja szerinti speciális ellátásban részesülnek. 
 
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő 
gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges. 
 
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi el-
látása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 650] 787 450 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szen-
vedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos sze-
mélyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 fé-
rőhellyel tartják fenn. 
 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-
ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támo-
gatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is 
igénybe vehető. 
 
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 650] 787 450 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[,] vagy a Pszichiátri-
ai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fo-
kozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.  
 
Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az 
emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Inté-
zet[,] vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után 
is. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma 
osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 
ba) Otthont nyújtó ellátás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [739 000] 807 150 forint/fő 
 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi önkormányzat veheti igénybe azok 
után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes ha-
tállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint 
otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszü-
lőnél [kerültek elhelyezésre]helyeztek el, és nem minősítették őket különleges vagy speciális 
szükségletűnek. 
 
bb) Utógondozói ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [667 450] 669 350 forint/fő 
 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe a helyi önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – 
a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után.  
 
A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után. 
 
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
szociális intézményekben 
 
bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 650] 689 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 
 
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 650] ]689 000[ ]forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabá-
lyozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), to-
vábbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelye-
zését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkor-
mányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gon-
dozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes 
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység 
folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a he-
lyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti 
önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: 
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gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 
 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellá-
tottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkor-
mányzatot. 
 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők 
otthontalanságának megszüntetéséhez. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült 
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vo-
natkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [309 350] 543 200 forint/fő 
 
A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én 
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosí-
tó, 2007. december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. 
ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg az önkor-
mányzatot. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült 
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vo-
natkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2949. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont módosítását javasolja: 
 
„13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [468 350] 516 750 forint/férőhely” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2950. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont módosítását javasolja: 
 
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [468 350] 516 750 forint/férőhely 
 
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájá-
rulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében működő férőhelyek szá-
ma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek 
alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz. 
 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kike-
rülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
 
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló fé-
rőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre 
álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 
 
b) Bázis-szállás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/férőhely/nap 
 
A hozzájárulást a Szoctv.-ben meghatározott szolgáltatás után igényelheti a külön jogszabály-
ban meghatározott szakmai feltételek szerint létrehozott bázis-szállást időszakosan működtető 
önkormányzat. 
 
A hozzájárulás a 30 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatot a működtetett 
és külön jogszabályban meghatározott módon dokumentáltan igénybe vett bázis-szállás férőhe-
lyek alapján illeti meg. 
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A normatív hozzájárulás igénylése utólagosan, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás keretében történik. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2951. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont módosítását javasolja: 
 
„14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [494 100] 540 150 forint/fő 
 
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy 
hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. 
 
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, ak-
kor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. 
 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térí-
tési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
 
A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 
30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt. tv. 30. §-
ának (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek után az önkormányzat e 
hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.2.2. és a 16.2.3. pont szerinti hozzájárulást. 
 
A Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei 
között ellátásban részesülő bölcsődés[_]korú, második életévüket betöltő gyermekek után nem 
az e pontban meghatározott, hanem a 15. a) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe 
az ott megállapított feltételeknek megfelelően. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figye-
lembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a böl-
csődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma 
alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.” 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2952. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont módosítását javasolja: 
 
14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [494 100] 540 150 forint/fő 
 
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy 
hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. 
 
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, ak-
kor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. 
 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térí-
tési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
 
A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 
30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt. tv. 30. §-
ának (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek után az önkormányzat e 
hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.2.2. és a 16.2.3. pont szerinti hozzájárulást. 
 
A Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei 
között ellátásban részesülő bölcsődés[_]korú, második életévüket betöltő gyermekek után nem 
az e pontban meghatározott, hanem a 15. a) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe 
az ott megállapított feltételeknek megfelelően. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figye-
lembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a böl-
csődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma 
alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 
 
b) Családi napközi ellátás és [-]gyermekfelügyelet 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/fő 
 
A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi 
napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves korig. Ez a hoz-
zájárulás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntar-
tott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú gyerme-
kek után is. 
 
A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében 
nem éri el a heti 20 órát. 
 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térí-
tési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figye-
lembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi 
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján össze-
sített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 
 
c) Ingyenes intézményi étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő 
 
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy 
hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 148. §-a (5) be-
kezdésének a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figye-
lembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi 
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján össze-
sített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2953. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. 
pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„c) Ingyenes intézményi étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2954. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 14. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„c) Ingyenes intézményi étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (1155. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2945. 
(1155. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2984. (1155. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2955. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja: 
 
„15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
 
Fajlagos összeg: [2 350 000]  
2 540 000 forint/teljesítmény-mutató[/év] a 2010/2011. nevelési évre, tanévre  
 
 - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
 - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                                        
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános 
iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés ke-
retében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi[,] vagy tanulószobai 
foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő, valamint a kollégiumban, 
externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a időarányosan 4 hónapra 2010/2011. 
nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint: 
 
 
a) Az óvodában nevelésben részesülő gyermekek után – beleértve a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is – 
 
       - a 2010/2011. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, továbbá  
    - akik 2010.   december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2010/2011. nevelési 
évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint 
    - akik negyedik és ötödik életévüket betöltik és a 2010/2011. nevelési évben legkésőbb 
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 
    
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2010. szeptem-
ber 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek óvo-
dai nevelése meghosszabbítható.  
 
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a 
bölcsődés korú, második életévüket – 2010. szeptember 1-je és december 31-e között – betöltő 
gyermekeket is, akiknek a gondozását a Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerint egységes 
óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a külön jogszabályban meghatározott feltételek sze-
rint biztosítják és a gyermek 2010. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az 
ellátást. 2010. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2009/2010. ne-
velési évben bölcsődés korúnak minősülő gyermeket, aki 2010. szeptember 1-jéig betölti har-
madik életévét. 
 
b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igényű és fej-
lesztő iskolai oktatásban részt vevő] tanulókat, továbbá a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és 
a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat, valamint a párhuzamos művésze-
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ti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8. évfolyamára járó tanulókat is, ha e tanu-
lók a központi program alapján az 5., illetve a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-
ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sa-
játítják el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szak-
képesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. 
 
c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9-12., – a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekez-
désében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 9-13. – évfolyam-
ára járó, a szakiskolában – a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint – szervezett felzárkóz-
tató oktatásban részt vevő, tíz[,] vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamra, továbbá a 27. §-ának 
(1) bekezdése figyelembevételével a 9-10. évfolyamokra járó tanulók után, beleértve 
       - a sajátos nevelési igényű tanulókat, 
    - a művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szak-
iskola és szakközépiskola évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a központi program alap-
ján – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az 
iskolában egyidejűleg sajátítják el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit, 
    - azokat a középiskolai tanulókat, akik számára – a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM ren-
delet) 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést, 
    - azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai, szakiskolai tanulókat is, akik számára – 
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos kollégiumi programjai keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. 
    
 
d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolá-
ban) – a Közokt. tv., valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően – a szakképzési évfolyamokon szerve-
zett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után – beleértve a sajátos nevelési igényű 
tanulókat is – az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészí-
téshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést 
szerzett. A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve 
további szakképzésben részt vevő tanuló után is jár e hozzájárulás. 
 
e) Az alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendeletben (a továbbiakban: 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet) meghatározott egyéni 
foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos 
főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után. Az alapfokú művészetoktatási in-
tézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, 
abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban[,] vagy több alapfokú mű-
vészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. A tanulót azon a jogcímen kell fi-
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gyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a válasz-
tott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon 
biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Nem igényelhető ez a hozzájárulás azon 
tanulók után, akik az egységes iskolában az egységes helyi tanterv, illetve a Waldorf iskolák ke-
rettanterve alapján részesülnek alapfokú művészetoktatásban. 
 
f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, –  a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) 
bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, be-
leértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 39/I. §-a és a 39/H. §-a alapján az Arany János középiskolai[,] vagy szakiskolai és kö-
zépiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem ré-
szesülő gyermek  után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként mű-
ködik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén 
is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló ré-
szére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, 
hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. 
Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. 
§-ának b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 
 
g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos 
gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára 
a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanuló-
szobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően szerve-
zett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak. 
 
Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. 
Az a)-d) pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-g) pontok szerinti hozzájárulások az 
ott meghatározott feltételekkel járnak. 
 
Az a)-g) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben megha-
tározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kap-
csolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő: 
 
az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évek, 
az iskolai 1-8., 9-12. évfolyamok, 
a szakképzési évfolyamok, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző, alapképző és to-
vábbképző évfolyamai, a kollégiumi csoportok, napközi, tanulószobai csoportok, 
az iskolaotthonos oktatás esetében a középiskolai 13. évfolyamok 
esetében  
 
Tm1 = (T / O1) x Teh Tm2 = (T / O2) x Teh  
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Ahol: 
 Tm1, Tm2 = adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított telje-
sítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 
 T = adott nevelési évre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes 
gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve, 
 O1 = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évek, az általános iskolai 1-8., a 9-12. 
évfolyamok, szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra meghatározott cso-
port/osztály átlaglétszám, az alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művé-
szeti ágára, a kollégiumi csoportokra, valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve 
az az iskolaotthonos foglalkoztatásra meghatározott csoport átlaglétszám, 
 O2 = a középiskolában a 13. évfolyamra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, 
 Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 
 
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-
bölcsődei gondozási), nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alap-
fokú művészetoktatás, a kollégiumi csoport-foglalkozások, a napközis/tanulószobai[,] vagy is-
kolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és 
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa (az egységes 
óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszáma alapozza meg a 
számítást)  
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 
 
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú mel-
léklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szer-
vezéséhez előírt létszám-számítás. 
 
Ha a nevelést, oktatást összevont osztályban, vegyes életkorú óvodai csoportban szervezik meg, 
akkor a teljesítmény-mutató számításánál a gyermeket, tanulót a legmagasabb számú iskolai év-
folyamhoz, illetve a legmagasabb életkornak megfelelő óvodai csoporthoz kell besorolni. A fej-
lesztő iskolai tanulókat – évfolyamtól függetlenül – 4. évfolyamos tanulóként kell számításba 
venni. A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a 
 
Kiegészítő szabályok 10. f) pontja tartalmazza.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2956. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja: 
 
15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
 
Fajlagos összeg: [2 350 000] 2 540 000 forint/teljesítmény-mutató[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre  
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános 
iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés ke-
retében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi[,] vagy tanulószobai 
foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő, valamint a kollégiumban, 
externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a időarányosan 4 hónapra 2010/2011. 
nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint: 
 
a) Az óvodában nevelésben részesülő gyermekek után – beleértve a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is – 
 
- a 2010/2011. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, továbbá  
- akik 2010.  december 31-éig  a harmadik életévüket betöltik és a 2010/2011. nevelési évben 
legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint 
- akik negyedik és ötödik életévüket betöltik és a 2010/2011. nevelési évben legkésőbb decem-
ber 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 
    
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2010. szeptem-
ber 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek óvo-
dai nevelése meghosszabbítható.  
 
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a 
bölcsődés korú, második életévüket – 2010. szeptember 1-je és december 31-e között – betöltő 
gyermekeket is, akiknek a gondozását a Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerint egységes 
óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a külön jogszabályban meghatározott feltételek sze-
rint biztosítják és a gyermek 2010. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az 
ellátást. 2010. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2009/2010. ne-
velési évben bölcsődés[ ]korúnak minősülő gyermeket, aki 2010. szeptember 1-jéig betölti 
harmadik életévét. 
 
b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igényű és fej-
lesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulókat, továbbá a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a 
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hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat, valamint a párhuzamos művészeti 
képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8. évfolyamára járó tanulókat is, ha e tanulók 
a központi program alapján az 5., illetve a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-ának 
(7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátít-
ják el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakké-
pesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. 
 
c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9-12., – a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekez-
désében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 9-13. – évfolyam-
ára járó, a szakiskolában – a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint – szervezett felzárkóz-
tató oktatásban részt vevő, tíz[,] vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamra, továbbá a 27. §-ának 
(1) bekezdése figyelembevételével a 9-10. évfolyamokra járó tanulók után, beleértve 
 
       - a sajátos nevelési igényű tanulókat, 
    - a művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szak-
iskola és szakközépiskola évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a központi program alap-
ján – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az 
iskolában egyidejűleg sajátítják el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit, 
    - azokat a középiskolai tanulókat, akik számára – a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM ren-
delet) 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést, 
    - azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai, szakiskolai tanulókat is, akik számára – 
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos kollégiumi programjai keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. 
 
d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolá-
ban) – a Közokt. tv., valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően – a szakképzési évfolyamokon szerve-
zett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után – beleértve a sajátos nevelési igényű 
tanulókat is – az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészí-
téshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést 
szerzett. A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve 
további szakképzésben részt vevő tanuló után is jár e hozzájárulás. 
 
e) Az alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendeletben (a továbbiakban: 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet) meghatározott egyéni 
foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos 
főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után. Az alapfokú művészetoktatási in-
tézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, 
abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban[,] vagy több alapfokú mű-
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vészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. A tanulót azon a jogcímen kell fi-
gyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a válasz-
tott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon 
biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Nem igényelhető ez a hozzájárulás azon 
tanulók után, akik az egységes iskolában az egységes helyi tanterv, illetve a Waldorf iskolák ke-
rettanterve alapján részesülnek alapfokú művészetoktatásban. 
 
f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, –  a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) 
bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, be-
leértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 39/I. §-a és a 39/H. §-a alapján az Arany János középiskolai[,] vagy szakiskolai és kö-
zépiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem ré-
szesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként mű-
ködik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén 
is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló ré-
szére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, 
hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. 
Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. 
§-ának b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 
 
g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos 
gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára 
a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanuló-
szobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően szerve-
zett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak. 
 
Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. 
Az a)-d) pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-g) pontok szerinti hozzájárulások az 
ott meghatározott feltételekkel járnak. 
 
Az a)-g) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben megha-
tározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kap-
csolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő: 
 
az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évek, 
az iskolai 1-8., 9-12. évfolyamok, 
a szakképzési évfolyamok, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző, alapképző és to-
vábbképző évfolyamai, a kollégiumi csoportok, napközi, tanulószobai csoportok, 
az iskolaotthonos oktatás esetében a középiskolai 13. évfolyamok 
esetében  
 

 Tm1 = (T / O1) x Teh Tm2 = (T / O2) x Teh  
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Ahol: 
 Tm1, Tm2 = adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított telje-
sítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 
 T = adott nevelési évre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes 
gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve, 
 O1 = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évek, az általános iskolai 1-8., a 9-12. 
évfolyamok, szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra meghatározott cso-
port/osztály átlaglétszám, az alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művé-
szeti ágára, a kollégiumi csoportokra, valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve 
az az iskolaotthonos foglalkoztatásra meghatározott csoport átlaglétszám, 
 O2 = a középiskolában a 13. évfolyamra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, 
 Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 
 
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-
bölcsődei gondozási), nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alap-
fokú művészetoktatás, a kollégiumi csoport-foglalkozások, a napközis/tanulószobai[,] vagy is-
kolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és 
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa (az egységes 
óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszáma alapozza meg a 
számítást)  
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 
 
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú mel-
léklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szer-
vezéséhez előírt létszám-számítás. 
 
Ha a nevelést, oktatást összevont osztályban, vegyes életkorú óvodai csoportban szervezik meg, 
akkor a teljesítmény-mutató számításánál a gyermeket, tanulót a legmagasabb számú iskolai év-
folyamhoz, illetve a legmagasabb életkornak megfelelő óvodai csoporthoz kell besorolni. A fej-
lesztő iskolai tanulókat – évfolyamtól függetlenül – 4. évfolyamos tanulóként kell számításba 
venni. A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a 
 
Kiegészítő szabályok 10. f) pontja tartalmazza. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2957. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont módosítását 
javasolja: 
 
„16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi 
előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 
 
Fajlagos összeg: [35 000]38 000 forint[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve szakközépisko-
lában a 9-10. évfolyamon, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamon folyó és a 
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után 
veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a gyakorlati 
oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. §-
ának (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős csoport-
ban és legalább heti négy órában történő megszervezéséhez. 
 
16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
Fajlagos összeg: [98 000] 106 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, 
szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) – a Közokt. tv. és a 
szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gya-
korlati képzésben részt vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés 
megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, 
aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanu-
lók esetében a második, illetve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati kép-
zésben, részt vevő tanulók után[ ]is jár e hozzájárulás. 
 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
 
a) a hozzájárulást az önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint 
egyéves képzési idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű 
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szakképzésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készség-
fejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az élet-
kezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. 
tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhely-
ben, központi képzőhelyen[,] vagy más költségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben 
részt vevő tanuló után veheti igénybe. 
 
b) a hozzájárulás 140%-át veheti igénybe az önkormányzat az első szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen[,] vagy más költségvetési szervnél szervezett 
szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a 
képzési idő. 
 
c) a hozzájárulás 60%-át veheti igénybe az önkormányzat az utolsó szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen[,] vagy más költségvetési szervnél szervezett 
szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. 
 
d) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe az önkormányzat a tanulószerződés alapján nem a he-
lyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt 
vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. 
Nem igényelhető további normatíva a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő 
tanuló után, akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-
ának (2) bekezdése alapján a szakképző iskola átvállalja. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészí-
tő szabályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. A létszám szá-
mításánál csak az önkormányzati fenntartásban költségvetési szervként működtetett központi 
képzőhelyeken tanulók vehetők figyelembe. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások igénybevételének feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a Közokt. 
tv. 42. §-ának (3) bekezdése szerint szervezzék meg. 
 
Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
 
 
       - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos 
művészeti képzésben részt vevő tanulók után,[ ] 
    - a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, 
tíz[,] vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamon tanulók után,[ ] 
    - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János kollégiumi programjai keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanu-
lók után.[„] 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2958. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont módosítását 
javasolja: 
 
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi 
előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 
 
Fajlagos összeg: [35 000]38 000 forint[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve szakközépisko-
lában a 9-10. évfolyamon, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamon folyó és a 
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után 
veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a gyakorlati 
oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. §-
ának (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős csoport-
ban és legalább heti négy órában történő megszervezéséhez. 
 
16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
Fajlagos összeg: [98 000] 106 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
  
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, 
szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) – a Közokt. tv. és a 
szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gya-
korlati képzésben részt vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés 
megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, 
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aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanu-
lók esetében a második, illetve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati kép-
zésben, részt vevő tanulók után is jár e hozzájárulás. 
 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
 
a) a hozzájárulást az önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint 
egyéves képzési idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű 
szakképzésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készség-
fejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az élet-
kezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. 
tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhely-
ben, központi képzőhelyen[,] vagy más költségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben 
részt vevő tanuló után veheti igénybe. 
 
b) a hozzájárulás 140%-át veheti igénybe az önkormányzat az első szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen[,] vagy más költségvetési szervnél szervezett 
szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a 
képzési idő. 
 
c) a hozzájárulás 60%-át veheti igénybe az önkormányzat az utolsó szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen[,] vagy más költségvetési szervnél szervezett 
szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. 
 
d) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe az önkormányzat a tanulószerződés alapján nem a he-
lyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt 
vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. 
Nem igényelhető további normatíva a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő 
tanuló után, akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-
ának (2) bekezdése alapján a szakképző iskola átvállalja. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészí-
tő szabályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. A létszám szá-
mításánál csak az önkormányzati fenntartásban költségvetési szervként működtetett központi 
képzőhelyeken tanulók vehetők figyelembe. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások igénybevételének feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a Közokt. 
tv. 42. §-ának (3) bekezdése szerint szervezzék meg. 
 
Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
- a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos művé-
szeti képzésben részt vevő tanulók után, 
- a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz[,] vagy 
húsz hónapig tartó 9. évfolyamon tanulók után, 
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- a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos kollégiumi programjai keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után. 
    
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2959. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont módosítását 
javasolja: 
 
„16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 
16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [224 000] 239 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a fejlesztő 
iskolában, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos 
gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az 
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvé-
leménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) 
nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után. 
 
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai okta[ta]tásban részesülő sajátos ne-
velési igényű tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek 
után is, akik kollégiumban elhelyezésben, nevelésben, ellátásban részesülnek. 
 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
 
a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi kötelezettsé-
güket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint 
azok után a nem sajátos nevelési igényű, de – a magasabb összegű családi pótlékra jogosító be-
tegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) be-
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kezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató 
tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
 
b) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a képzé-
si kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a 
továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapí-
totta, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2010/2011. tan-
évet, illetve a 2009/2010. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2010/2011. tanévet is a kötelező fel-
vételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés 
(tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szerve-
zik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelem-
mel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) 
bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második 
tanév végéig igényelhető. 
 
c) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 
 
d) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funk-
ció[,] vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rend-
ellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 
 
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. 
 
16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
 
Fajlagos összeg: [230 000] ]239 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcső-
de, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentla-
kásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban 
részt vevő gyermek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet 8. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájá-
rulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17.[ ]jogcím kivételével – más nem 
igényelhető. 
 
16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
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Fajlagos összeg: [305 000] 322 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
  
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, 
fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 
nappali intézménye – intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) 
részt vevő gyermekek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájá-
rulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igé-
nyelhető. 
 
A 16.2. pont alatti kiegészítő hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztve-
vők után egy jogcímen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi 
gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban[,] 
vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban 
nevelik és oktatják. A 16.2.1. pont alatti sajátos nevelési igényű, nappali rendszerű iskolai okta-
tásban, továbbá óvodai nevelésben részt vevő tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi neve-
lésben, ellátásban is részesülnek ez utóbbi jogcímen is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek 
szerint.” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2960. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont módosítását 
javasolja: 
 
16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 
16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [224 000] 239 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
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- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a fejlesztő 
iskolában, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos 
gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az 
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvé-
leménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) 
nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után. 
 
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai okta[ta]tásban részesülő sajátos ne-
velési igényű tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek 
után is, akik kollégiumban elhelyezésben, nevelésben, ellátásban részesülnek. 
 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
 
a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi kötelezettsé-
güket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint 
azok után a nem sajátos nevelési igényű, de – a magasabb összegű családi pótlékra jogosító be-
tegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) be-
kezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató 
tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
 
b) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a képzé-
si kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a 
továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapí-
totta, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2010/2011. tan-
évet, illetve a 2009/2010. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2010/2011. tanévet is a kötelező fel-
vételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés 
(tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szerve-
zik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelem-
mel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) 
bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második 
tanév végéig igényelhető. 
 
c) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 
 
d) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funk-
ció[,] vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rend-
ellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 
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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. 
 
16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
Fajlagos összeg: [230 000] ]239 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. nevelési évre 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcső-
de, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentla-
kásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban 
részt vevő gyermek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet 8. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájá-
rulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17.[ ]jogcím kivételével – más nem 
igényelhető. 
 
16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
Fajlagos összeg: [305 000] 322 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, 
fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 
nappali intézménye – intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) 
részt vevő gyermekek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájá-
rulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igé-
nyelhető. 
 
A 16.2. pont alatti kiegészítő hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztve-
vők után egy jogcímen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi 
gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban[,] 
vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban 
nevelik és oktatják. A 16.2.1. pont alatti sajátos nevelési igényű, nappali rendszerű iskolai okta-
tásban, továbbá óvodai nevelésben részt vevő tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi neve-
lésben, ellátásban is részesülnek ez utóbbi jogcímen is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek 
szerint. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2961. Gusztos Péter, Béki Gabriella és Velkey Gábor képviselők -  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 
 
16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [230 000] 240 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1241. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 504. 
(1241. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2962. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont módosítását 
javasolja: 
 
„16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
 
Fajlagos összeg: [40 000 ]43 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
 
    - óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anya-
nyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányel-
ve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 
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5.) MKM rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program 
alapján biztosítja, 
   - iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai okta-
tásban részt vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a 
romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi 
tanterv alapján biztosítja, 
   - iskolában azon nappali rendszerű oktatásban résztvevőnek minősülő tanulók után, 
akiknek – a Közokt. tv. 86. §-ának (6) bekezdése alapján – kiegészítő kisebbségi oktatást bizto-
sít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 
  
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó 
roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a kisebbségi 
oktatás irányelve szerint szervezett programban részt vevő gyermekek, tanulók számát az 
igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, 
továbbá e mellett nem igényelhető a 16.4. pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylé-
sénél figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. j) pontjában foglalt további együttes fel-
tételeket is.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2963. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont módosítását 
javasolja: 
 
16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
Fajlagos összeg: [40 000 ]43 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
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    - óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anya-
nyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányel-
ve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 
5.) MKM rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program 
alapján biztosítja, 
   - iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai okta-
tásban részt vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a 
romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi 
tanterv alapján biztosítja, 
   - iskolában azon nappali rendszerű oktatásban résztvevőnek minősülő tanulók után, 
akiknek – a Közokt. tv. 86. §-ának (6) bekezdése alapján – kiegészítő kisebbségi oktatást bizto-
sít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 
  
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó 
roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a kisebbségi 
oktatás irányelve szerint szervezett programban részt vevő gyermekek, tanulók számát az 
igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, 
továbbá e mellett nem igényelhető a 16.4. pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylé-
sénél figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. j) pontjában foglalt további együttes fel-
tételeket is. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2964. Tatai-Tóth András, dr. Szép Béla, Ecsődi László, Botka Lajosné, dr. Szabó 
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Rózsa Endre, Mohácsi József, 
dr. Kolber István, Földesi Zoltán és Tóth Tiborné dr. képviselők -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 16. pont 4. alpont módosítását javasolják: 
 
„ 16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás FAJLAGOS 
ÖSSZEG: 64 000 forint/fő/év  
 
- 2010. költségvetési évben. 
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- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
 A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után 
 
[a) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év első 8 hónapjára], akinek  
 
  - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű 
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült he-
lyi tanterv alapján, vagy  
 
  - két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfo-
lyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy  
 
  - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült he-
lyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja 
az oktatást.  
[b) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, vala-
mint a 2011. költségvetési évben időarányosan az első 8 hónapra, akinek ] 
[- nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyel-
vű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével ké-
szült helyi tanterv alapján, vagy ] 
[- a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült 
helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biz-
tosítja az oktatást.] 
 
Az e pont[ok] szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők 
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető az 16.3. pont szerinti hozzájárulás. „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (662. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 744. (662. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/662. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 2965. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Ró-
bert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavas-
lat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont módosítását javasolják: 
 
„ 16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás FAJLAGOS 
ÖSSZEG: [64 000] 68 000 forint/fő/év  
- 2010. költségvetési évben. 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
 A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után 
 
[a) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év első 8 hónapjára], akinek  
 
  - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű 
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült he-
lyi tanterv alapján, vagy  
 
  - két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfo-
lyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy 
  - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült he-
lyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja 
az oktatást.  
[b) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, vala-
mint a 2011. költségvetési évben időarányosan az első 8 hónapra, akinek]  
 
  - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű 
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült he-
lyi tanterv alapján, vagy  
 
  - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült he-
lyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja 
az oktatást. 
 
Az e pontok szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők 
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető a[z] ]16.3. pont szerinti hozzájárulás. „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (892. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/892. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2966. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont módosítását 
javasolja: 
 
„16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
Fajlagos összeg: [64 000]68 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                                        
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után 
 
[a) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év első 8 hónapjára], akinek 
       - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével ké-
szült helyi tanterv alapján, vagy 
    - két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az 
évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két ta-
nítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy 
    - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján ké-
szült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biz-
tosítja az oktatást. 
 
[b) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, vala-
mint a 2011. költségvetési évben időarányosan az első 8 hónapra, akinek] 
 
       - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével ké-
szült helyi tanterv alapján, vagy 
    - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján ké-
szült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biz-
tosítja az oktatást. 
    
Az e pontok szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők 
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető a[z] 16.3. pont szerinti hozzájárulás.” 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2967. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont módosítását 
javasolja: 
 
16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
 
Fajlagos összeg: [64 000]68 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                                        
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után 
 
[a) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év első 8 hónapjára], akinek 
 
       - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével ké-
szült helyi tanterv alapján, vagy 
    - két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az 
évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két ta-
nítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy 
    - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján ké-
szült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biz-
tosítja az oktatást. 
    
 
[b) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, vala-
mint a 2011. költségvetési évben időarányosan az első 8 hónapra, akinek] 
 
       - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével ké-
szült helyi tanterv alapján, vagy 
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    - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján ké-
szült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biz-
tosítja az oktatást. 
    
Az e pontok szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők 
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető a[z] 16.3. pont szerinti hozzájárulás. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2968. Szatmáry Kristóf és Márton Attila képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 16. pont 4. alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„ 16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás FAJLAGOS 
ÖSSZEG: [64 000] 68 000 forint/fő/év  
 
- 2010. költségvetési évben. 
 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
 A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után 
 
 [a) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év első 8 hónapjára], akinek  
 
  - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű 
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült he-
lyi tanterv alapján, vagy  
 
  - két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfo-
lyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy  
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  - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült he-
lyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja 
az oktatást.  
[b) a 2010. költségvetési évben időarányosan a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, vala-
mint a 2011. költségvetési évben időarányosan az első 8 hónapra, akinek] ] 
 
  - nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű 
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült he-
lyi tanterv alapján, vagy  
 
  - a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült he-
lyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja 
az oktatást. 
 
Az e pontok szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők 
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető a[z] ]16.3. pont szerinti hozzájárulás. „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (1137. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2969. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont módosítását 
javasolja: 
 
„16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 
16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 
 
Fajlagos összeg: [210 000] 228 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                                        
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a követke-
zők szerint: 
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a) a hozzájárulást a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-12. 
évfolyamára[,] vagy 7-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében 
meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után igényelheti, ha a tanuló a központi 
program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg 
a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általá-
nos műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszer-
zésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás mellett a 16.1. pont alatti 
kiegészítő hozzájárulások nem vehetők igénybe. 
 
b) a hozzájárulás 150%-át a középiskolai, szakiskolai tanulók után lehet igényelni, ha számukra 
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a[,] vagy 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, illetve ha a 9. előkészítő osztályba járó kö-
zépiskolai tanulóknak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja kere-
tében szervezik meg a nevelést, oktatást, 
 
c) a hozzájárulás 200%-át a kollégiumban elhelyezett középiskolai tanulók után lehet igényelni, 
akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást, 
 
d) a hozzájárulás 300%-át a kollégiumban elhelyezett, a középiskola, illetve a szakiskola 9. év-
folyamára járó tanulók után lehet igényelni, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja kereté-
ben szervezik meg a nevelést, oktatást. 
 
Az a)-b) pont szerinti hozzájárulás mellett egy tanuló után a c)[ [,] vagy d) jogcímen is jár a 
hozzájárulás, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
 
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
Fajlagos összeg: [35 300] 48 500 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével – a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő okta-
táshoz – azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után igényelhetik az intézményt 
fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfej-
lesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 
10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intéz-
mény”[,] ]vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerez-
ték. 
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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: [13 800]19 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével az alapfokú 
művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán, valamint 
a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő azon intézmények tanu-
lóinak létszáma után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a 
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény”[ [,] vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intéz-
mény” címet megszerezték. 
 
Az a) és b) pont szerinti hozzájárulás megilleti a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről, valamit egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2007. (V. 20.) OM ren-
delettel kihirdetett magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat 
fenntartó helyi önkormányzatokat is, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás felada-
tait. A Waldorf iskolák esetében az a) és b) pont szerinti hozzájárulás igénylésénél nem kell al-
kalmazni a Közokt. tv. 1. számú melléklet II. rész A költségvetési hozzájárulás megállapításá-
nak elvei cím, A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói 
létszám megállapítása alcím 4. pontjának első két mondatát.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2970. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont módosítását 
javasolja: 
 
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 
16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 
 
Fajlagos összeg: [210 000] 228 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
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- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a követke-
zők szerint: 
 
a) a hozzájárulást a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-12. 
évfolyamára[,] vagy 7-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében 
meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után igényelheti, ha a tanuló a központi 
program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg 
a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általá-
nos műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszer-
zésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás mellett a 16.1. pont alatti 
kiegészítő hozzájárulások nem vehetők igénybe. 
 
b) a hozzájárulás 150%-át a középiskolai, szakiskolai tanulók után lehet igényelni, ha számukra 
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a[,] vagy 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, illetve ha a 9. előkészítő osztályba járó kö-
zépiskolai tanulóknak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja kere-
tében szervezik meg a nevelést, oktatást, 
 
c) a hozzájárulás 200%-át a kollégiumban elhelyezett középiskolai tanulók után lehet igényelni, 
akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást, 
 
d) a hozzájárulás 300%-át a kollégiumban elhelyezett, a középiskola, illetve a szakiskola 9. év-
folyamára járó tanulók után lehet igényelni, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja kereté-
ben szervezik meg a nevelést, oktatást. 
 
Az a)-b) pont szerinti hozzájárulás mellett egy tanuló után a c)[ [,] vagy d) jogcímen is jár a 
hozzájárulás, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
 
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
 
Fajlagos összeg: [35 300] 48 500 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
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A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével – a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő okta-
táshoz – azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után igényelhetik az intézményt 
fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfej-
lesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 
10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intéz-
mény”[,] ]vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerez-
ték. 
 
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: [13 800]19 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével az alapfokú 
művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán, valamint 
a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő azon intézmények tanu-
lóinak létszáma után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a 
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény”[ [,] vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intéz-
mény” címet megszerezték. 
 
Az a) és b) pont szerinti hozzájárulás megilleti a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről, valamit egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2007. (V. 20.) OM ren-
delettel kihirdetett magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat 
fenntartó helyi önkormányzatokat is, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás felada-
tait. A Waldorf iskolák esetében az a) és b) pont szerinti hozzájárulás igénylésénél nem kell al-
kalmazni a Közokt. tv. 1. számú melléklet II. rész A költségvetési hozzájárulás megállapításá-
nak elvei cím, A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói 
létszám megállapítása alcím 4. pontjának első két mondatát. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2971. Tatai-Tóth András, dr. Szép Béla, Ecsődi László, Botka Lajosné, dr. Szabó 
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Rózsa Endre, Mohácsi József, 
dr. Kolber István, Földesi Zoltán és Tóth Tiborné dr. képviselők -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
„16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása  
 
 a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon  
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:[ [35 300] 44 900 forint/fő/év  
 
  - 2010. költségvetési évben,  
 
  - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.  
 
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével – a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő okta-
táshoz – azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után igényelhetik az intézményt 
fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfej-
lesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 
10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, 
vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték.  
 
b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a szín- és 
bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban  
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [13 800] 170 600 forint/fő/év  
 
  - 2010. költségvetési évben,  
 
  - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. „ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (663. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2108. 
(663. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/663. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2972. Az Oktatási bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 
2. pont módosítását javasolja: 
 
„16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása  
 
 a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon  
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:[ [35 300] 44 900 forint/fő/év  
 
  - 2010. költségvetési évben,  
 
  - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.  
 
 
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével – a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő okta-
táshoz – azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után igényelhetik az intézményt 
fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfej-
lesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 
10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, 
vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték.  
 
 
b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a szín- és 
bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban  
 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [13 800] 17 600 forint/fő/év  
 
  - 2010. költségvetési évben,  
 
  - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (1449. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 2109. 
(1449. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2973. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. pont a) pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
„16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
 
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [35 300] 48 500 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanávre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,  
 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 79. (894. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 441. (894. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2975. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3019. (894. sz. jav. - 

5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/894. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2974. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cse-
resnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze 
László képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
 
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [35 300] 48 500 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanávre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,  
 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (895. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 80. (895. 
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sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2976. (895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 3020. (895. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/895. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2975. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. pont b) pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
„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: [13 800] 19 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanávre  
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,  
 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 79. (894. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 441. (894. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2973. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 3019. (894. sz. jav. - 

5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/894. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2976. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cse-
resnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze 
László képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. pont b) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
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„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: [13 800] 19 000 forint/fő[/év] a 2010/2011. tanávre  
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,  
 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (895. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 80. (895. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2974. (895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 3020. (895. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
 
 Indokolás a T/10554/895. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2977. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont módosítását 
javasolja: 
 
„16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellá-
tásához 
16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 
 
Fajlagos összeg: [15 300]18 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatás-
ban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 
 
       - települési önkormányzat a lakott külterületéről és   
     a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló után, 
    - megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigaz-
gatási területéről bejáró tanuló után, 
    - a Fővárosi Önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat a fenntartásában lévő in-
tézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után 
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veheti igénybe. 
 
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a tanévi 
nyitó közoktatási statisztikai (október 1-jei állapot szerint) nem azonos az intézmény székhe-
lyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése szempont-
jából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit  a fenntartó önkormányzat lakott külterületről szer-
vezett formában szállít az intézménybe. 
 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén ne-
velésben, oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha 
fővárosi székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igé-
nyelhető. 
 
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
Fajlagos összeg: [36 300] 42 800 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társu-
lásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban 
részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
 
a) A 2008-2010. években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók 
után abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – 
az évfolyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú mel-
léklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át. 
 
b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-7. évfolya-
mos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2010/2011. tanévben az 5-7. évfolyamon 
szervezett osztályban tanulók esetében – a három évfolyamon együttesen – az osztály átlaglét-
szám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszám-
nak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 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. szá-
mú 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 költ-
ségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanu-
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lónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfo-
lyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, ame-
lyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték. 
 
Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat 
ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló 
OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. 
 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2978. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont módosítását 
javasolja: 
 
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátá-
sához 
16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 
 
Fajlagos összeg: [15 300]18 000 forint/fő[/év]  
2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatás-
ban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 
 
       - települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről be-
járó tanuló után, 
    - megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigaz-
gatási területéről bejáró tanuló után, 
    - a Fővárosi Önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat a fenntartásában lévő in-
tézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után 
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veheti igénybe. 
 
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a tanévi 
nyitó közoktatási statisztikai (október 1-jei állapot szerint) nem azonos az intézmény székhe-
lyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése szempont-
jából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről szerve-
zett formában szállít az intézménybe. 
 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén ne-
velésben, oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha 
fővárosi székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igé-
nyelhető. 
 
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
Fajlagos összeg: [[36 300] 42 800 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társu-
lásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban 
részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
 
a) A 2008-2010. években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók 
után abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – 
az évfolyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú mel-
léklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át. 
 
b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-7. évfolya-
mos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2010/2011. tanévben az 5-7. évfolyamon 
szervezett osztályban tanulók esetében – a három évfolyamon együttesen – az osztály átlaglét-
szám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszám-
nak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 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. szá-
mú 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 költ-
ségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanu-
lónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfo-
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lyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, ame-
lyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték. 
 
Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat 
ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló 
OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. 
 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2979. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont módosítását javasolja: 
 
„17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
 
a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés 
Fajlagos összeg: [[22 500] 65 000 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nap-
pali 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 térítésidíj-kedvezményt 
vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
 
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendég-
tanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
 
b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfo-
lyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
Fajlagos összeg: [19 000]20 000 forint/fő/év 
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A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolai nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 15. jogcímen 
figyelembe vehető – 5-7. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingyenes étkezte-
tést biztosít. 
 
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás is jár. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban 
vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető fi-
gyelembe. 
 
Az a)-b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. k) 
pontja szerint történik. 
 
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 
 
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 
Fajlagos összeg: 10 000 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4) bekezdése, 
továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4) bekezdése 
alapján – az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyam-
okon – nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai ta-
nulók ingyenes tankönyvellátásához a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási sta-
tisztikai állapotra becsült létszáma alapján. 
 
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. 
 
b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
 
Fajlagos összeg: 1 000 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsoló-
dóan, e melléklet 15. b)-d) pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatás-
ban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma 
alapján igényelhetik. 
 
Az a)-b) pontban meghatározott hozzájárulások felhasználásánál figyelembe kell venni a Ki-
egészítő szabályok 10. m) pontjában foglaltakat. Az a)-b) pontok szerinti hozzájárulással való 
elszámolás a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszám 
alapján történik. 
 
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 
25-éig történik. 
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17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
 
Fajlagos összeg: [[165 000] 177 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                                        
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott  intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelés-
ben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve 
a sajátos nevelési igényű tanulót is. 
 
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek  után is, ha a kollégium 
az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében leg-
alább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biz-
tosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
 
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. f) és a Kiegészítő szabályok 10. g) pontja 
alatti további feltételeket is.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2980. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. alpont módosítását 
javasolja: 
 
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
 
a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés 
 
Fajlagos összeg: [[22 500] 65 000 forint/fő/év 
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A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nap-
pali 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 térítésidíj-kedvezményt 
vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
 
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendég-
tanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
 
b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfo-
lyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
Fajlagos összeg: [19 000]20 000 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolai nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 15. jogcímen 
figyelembe vehető – 5-7. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingyenes étkezte-
tést biztosít. 
 
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás is jár. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban 
vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető fi-
gyelembe. 
 
 
Az a)-b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. k) 
pontja szerint történik. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2981. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
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Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. 
pont 1. alpont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
 
a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2982. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 17. pont 1. alpont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
 
a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 
2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2986. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
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Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2983. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 17. pont 1. alpont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
 
a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (901. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2987. 
(901. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/901. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2984. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 17. pont 1. alpont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
 
a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 65 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (1155. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2945. 
(1155. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2954. (1155. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2985. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. 
pont 1. alpont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
 
„b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfo-
lyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [19 000] 20 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.a)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2986. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 17. pont 1. alpont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
 
„b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfo-
lyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [19 000] 20 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (900. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 181. (900. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 206. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 230. (900. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.c), 672. (900. sz. jav. 

- 1.mell.X.fej.9.c2.alc16.jcs), 937. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1014. (900. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
1040. (900. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), 1725. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1785. (900. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 
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2728. (900. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2982. (900. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/900. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2987. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 17. pont 1. alpont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
 
„b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfo-
lyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [19 000] 20 000 forint/fő/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (901. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 2983. 
(901. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/901. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2988. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 2. alpont módosítását 
javasolja: 
 
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 
 
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 
 
Fajlagos összeg: 10 000 forint/fő/év 
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A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4) bekezdése, 
továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4) bekezdése 
alapján – az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyam-
okon – nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai ta-
nulók ingyenes tankönyvellátásához a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási sta-
tisztikai állapotra becsült létszáma alapján. 
 
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. 
 
b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
 
Fajlagos összeg: 1 000 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsoló-
dóan, e melléklet 15. b)-d) pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatás-
ban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma 
alapján igényelhetik. 
 
 
Az a)-b) pontban meghatározott hozzájárulások felhasználásánál figyelembe kell venni a Ki-
egészítő szabályok 10. m) pontjában foglaltakat. Az a)-b) pontok szerinti hozzájárulással való 
elszámolás a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszám 
alapján történik. 
 
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 
25-éig történik. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2989. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. alpont módosítását 
javasolja: 
 
17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
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Fajlagos összeg: [[165 000] 177 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelés-
ben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve 
a sajátos nevelési igényű tanulót is. 
 
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium 
az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében leg-
alább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biz-
tosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
 
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. f) és a Kiegészítő szabályok 10. g) pontja 
alatti további feltételeket is. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2990. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 9. pont 
módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok/ 
 
    - A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti 
otthont nyújtó ellátás biztosítási kötelezettségét a gyermek – ideiglenes hatályú elhelyezését, il-
letve átmeneti nevelésbe vételét elrendelő – gyámhatósági határozatban megállapított lakóhelye 
határozza meg azzal az eltéréssel, hogy 
      - amennyiben a gyermek lakóhelyét a gyámhatóság a nevelőszülő lakcímén[,] ]vagy a 
gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat címén állapítja meg, az önkor-
mányzati ellátási kötelezettséget a gyermek ezt megelőzően bejelentett legutolsó lakóhelye – 
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annak hiányában bejelentett legutolsó tartózkodási helye – alapozza meg, melyet a gyámhivatal 
határozatában megjelöl. A megelőzően bejelentett lakóhely, tartózkodási hely fogalmába nem 
érthető bele a korábbi nevelő- és/vagy helyettes szülőhöz, illetve gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézménybe történő bejelentett lakóhely és tartózkodási hely, 
    - amennyiben az ideiglenes hatályú elhelyezést, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vételt megelőzően a gyermek nem rendelkezett sohasem bejelentett lakóhellyel[,] vagy tartóz-
kodási hellyel, a megyei önkormányzaté az ellátási kötelezettség, 
    - a tartós nevelésbe vétel teljes időtartama alatt az önkormányzat ellátási kötelezettsége 
változatlan. 
     - A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti 
utógondozói ellátás biztosítási kötelezettsége azon fiatal felnőtt vonatkozásában áll fenn, akivel 
szemben a nagykorúsága elérését megelőző napon még otthont nyújtó ellátás biztosítási kötele-
zettséggel tartozott. 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2991. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 9. pont 
módosítását javasolja: 
 
9. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. 
aa) és 12. ba) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai: 
 
    - A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós ne-
velésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós 
elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást biztosítani köteles helyi önkor-
mányzat a 12. aa) pont szerinti jogosultság alapján járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, 
és azt – időarányosan – átadja a gyermeket ellátó intézményt fenntartó önkormányzat számára. 
   - Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban 
vagy közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult 
a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 17.3. pont kivételé-
vel történő igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. A 17.3. pont szerinti ellá-
tás esetén az intézményben elhelyezett gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzá-
járulás vehető igénybe. 
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   - A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti 
nyilvántartását – elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles ve-
zetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 
   - Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó 
önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz 
kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő támo-
gatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel. 
   - A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti 
otthont nyújtó ellátás biztosítási kötelezettségét a gyermek – ideiglenes hatályú elhelyezését, il-
letve átmeneti nevelésbe vételét elrendelő – gyámhatósági határozatban megállapított lakóhelye 
határozza meg azzal az eltéréssel, hogy 
      - amennyiben a gyermek lakóhelyét a gyámhatóság a nevelőszülő lakcímén[,] ]vagy a 
gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat címén állapítja meg, az önkor-
mányzati ellátási kötelezettséget a gyermek ezt megelőzően bejelentett legutolsó lakóhelye – 
annak hiányában bejelentett legutolsó tartózkodási helye – alapozza meg, melyet a gyámhivatal 
határozatában megjelöl. A megelőzően bejelentett lakóhely, tartózkodási hely fogalmába nem 
érthető bele a korábbi nevelő- és/vagy helyettes szülőhöz, illetve gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézménybe történő bejelentett lakóhely és tartózkodási hely, 
    - amennyiben az ideiglenes hatályú elhelyezést, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vételt megelőzően a gyermek nem rendelkezett sohasem bejelentett lakóhellyel[,] vagy tartóz-
kodási hellyel, a megyei önkormányzaté az ellátási kötelezettség, 
    - a tartós nevelésbe vétel teljes időtartama alatt az önkormányzat ellátási kötelezettsége 
változatlan. 
     - A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti 
utógondozói ellátás biztosítási kötelezettsége azon fiatal felnőtt vonatkozásában áll fenn, akivel 
szemben a nagykorúsága elérését megelőző napon még otthont nyújtó ellátás biztosítási kötele-
zettséggel tartozott. 
  
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intéz-
ményben szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) 
bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 
 
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv ál-
tal fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, 
büntetés-végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humán-
szolgáltatás keretében ellátottak után. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
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turális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2992. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont 
módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok/ 
 
„10. A  15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések: 
 
a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit [– a 16.2.2., a 
16.2.3., a 17.1. és a 17.2. pontokban szereplő jogcímek kivételével – ]2010. január 1-jétől au-
gusztus 31-éig, a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi Kvtv.) határozza meg. 
 
 [A 16.2.2., 16.2.3. és 17.1. pont alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a fenti 
képlet helyett a h) és k) pontokban foglalt előírások az irányadók.] 
 
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
 
       - ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakkép-
zési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
    - ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben[,] 
vagy részben iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanmű-
helyben folyik, 
    - ha részben az iskolai tanműhelyben, – együttműködési megállapodás alapján – részben 
más helyi önkormányzat által fenntartott központi képzőhelyen[,] vagy nem iskolai tanműhely-
ben folyik, 
    - ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelye-
zés a tanéven belüli félévre[,] vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleért-
ve a 16.2.1. pont alatti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) 
nevelését, ellátását, elhelyezését is. 
 
 m) A tanulók tankönyvellátásának támogatását szolgáló 17.2. pont alatti hozzájárulásból, az is-
kolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba 
részére a normatív ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is besze-
rezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához[,] vagy annak egy ré-
széhez nem alkalmaznak tankönyvet.” 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2993. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont a) 
pont módosítását javasolja: 
 
10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések: 
 
a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit [– a 16.2.2., a 
16.2.3., a 17.1. és a 17.2. pontokban szereplő jogcímek kivételével – ]2010. január 1-jétől au-
gusztus 31-éig, a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi Kvtv.) határozza meg. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2994. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) 
pont módosítását javasolja: 
 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
 
f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt 
tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési 
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évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a 
következő képlet szerint: 

 kerekítés Ft-ra  kerekítés Ft-ra  
 
ahol 
Ei = támogatási előirányzat (Ft), 
S1 = a 2009/2010. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 
F1 = a 2009/2010. tanév utolsó 8 hónapjára vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege 
(Ft/fő), 
S2 = a 2010/2011. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tény-
adat, 
F2 = a 2010/2011. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő). 
 
[A 16.2.2., 16.2.3. és 17.1. pont alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a fenti 
képlet helyett a h) és k) pontokban foglalt előírások az irányadók.] 
 
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a d) pont szerinti egyéb tanügy-igazgatási 
dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költ-
ségvetési éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcí-
meknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét 
tanévre azonos mutató szerepel. 
 
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 
2009/2010. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai, és a 
2010/2011. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült 
létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. Az év 
végi elszámolás a tényleges létszámok alapján történik mindkét nevelési év, illetve tanév tekin-
tetében. A 15. g) pont szerinti teljesítmény-mutató megállapításához figyelembe kell venni az i) 
pontban foglaltakat is. 
 
 
 … 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 2995. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont g) 
pont módosítását javasolja: 
 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
 
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
 
       - ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakkép-
zési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
    - ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben[,] 
vagy részben iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanmű-
helyben folyik, 
    - ha részben az iskolai tanműhelyben, – együttműködési megállapodás alapján – részben 
más helyi önkormányzat által fenntartott központi képzőhelyen[,] vagy nem iskolai tanműhely-
ben folyik, 
    - ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelye-
zés a tanéven belüli félévre[,] vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleért-
ve a 16.2.1. pont alatti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) 
nevelését, ellátását, elhelyezését is. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2996. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont 
m) pont módosítását javasolja: 
 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
 
m) A tanulók tankönyvellátásának támogatását szolgáló 17.2. pont alatti hozzájárulásból, az is-
kolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba 
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részére a normatív ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is besze-
rezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához[,] vagy annak egy ré-
széhez nem alkalmaznak tankönyvet. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2997. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész előirányzat 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: 441 311,7 millió forint  
 
II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 Előirányzat: [5 746,7] ]12 746,7 millió forint  
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 
 a) a megye 2009. január 1-jei lakosságszáma után 120 forint/fő,  
 
 b) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 20 755 forint/fő.  
 
A b) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. g)-i), 12., 
14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. a) jogcímhez kapcsolódó férőhely, valamint a 
15., 16.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3., 16.4., 16.5.1., 17.1. számú jogcímhez kapcsolódó, 2010. évben 
nevelésben, oktatásban résztvevő gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. 
 
A B)/I. és a B)/II. b) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. számú mel-
lékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok 
alakulását követi. 
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III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 
 Előirányzat:  [96 495,3] 100 485,0 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2998. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész előirányzat II. pont elői-
rányzat módosítását javasolja: 
 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 
 Előirányzat:  [5 746,7] ]12 746,7 millió forint „ 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2999. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész előirányzat III. pont elő-
irányzat módosítását javasolja: 
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 
 Előirányzat:  [96 495,3] 100 485,0 millió forint „ 
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Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3000. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 4. számú 
melléklet B) rész előirányzat III. pont igénybevétel feltételei kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 7. pont  felvételével: 
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése / 
 
„7 . Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25 %-a visszaigényelhető, amennyi-
ben azt a helyi közlekedési feladatok ellátására kötelezett önkormányzat helyi  
 
közlekedési feladatok működési támogatására fordítja.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (1139. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2495. (1139. sz. 

jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), 3043. (1139. sz. jav. - 5.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3001. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont támogatási kerete módo-
sítását javasolja: 
 
„5. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 
 
 Előirányzat:  [1 520,0] ]1 560 millió forint „ 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3002. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont támogatási kerete módo-
sítását javasolja: 
 
„5. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 
 
 Előirányzat:  [1 520,0] ]1 560 millió forint „ 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3003. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont támogatási kerete módo-
sítását javasolja: 
 
„6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 
 
Előirányzat:  [1 050,0] 1 100,0 millió forint/év „ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3004. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont támogatási kerete módo-
sítását javasolja: 
 
„6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 
 
Előirányzat:  [1 050,0] 1 100,0 millió forint/év „ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3005. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont 
támogatási kerete módosítását javasolják: 
 
„8. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
 
Előirányzat:  [4 900,0] 1 900,0 millió forint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), 3051. (589. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 3006. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont támogatási kerete módo-
sítását javasolja: 
 
„8. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
 
Előirányzat:  [4 900,0] 5 090,0 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3007. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont támogatási kerete módo-
sítását javasolja: 
 
„8. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
 
Előirányzat:  [4 900,0] 5 090,0 millió forint „ 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3008. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja új 10. 
pont felvételével: 
 



 1538

„10. A 2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormány-
zatok támogatása 
 
 Előirányzat:  8 200,0 millió forint  
 
Az érintett települési önkormányzatokat - a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szó-
ló 2007. évi CLXIX. törvény  
 
 B) III. 7. pontjában foglalt elszámolásnak megfelelően - a 2009. évben a jövedelemdifferenciá-
lódás mérséklésénél véglegezett beszámítási összeg egy része megilleti.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3009. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 10. pont  felvételével: 
 
10. A 2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzat-
ok támogatása 
 
 Előirányzat:  8 200,0 millió forint  
 
Az érintett települési önkormányzatokat - a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szó-
ló 2007. évi CLXIX. törvény  
 
 B) III. 7. pontjában foglalt elszámolásnak megfelelően - a 2009. évben a jövedelemdifferenciá-
lódás mérséklésénél véglegezett beszámítási összeg egy része megilleti. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
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turális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3010. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont támogatási kerete mó-
dosítását javasolja: 
 
„10. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítésének támogatása 
 
 Előirányzat: [ [10 600,0]  16 600,0  millió forint”  
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3011. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont támogatási kerete mó-
dosítását javasolja: 
 
10. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítésének támogatása 
 
 Előirányzat: [ [10 600,0]  16 600,0  millió forint  
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3012. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 11. pont  felvételével: 
 
„11. Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása 
 
 Előirányzat:  8 000,0 millió forint  
 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó belterületi közutak kapacitást nem nö-
velő felújítására, korszerűsítésére az e célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támoga-
tást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai utak 
felújítására, korszerűsítésére fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 
 
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, 2008. 
december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező 
alábbi súlyokkal - számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 16. számú melléklete tartal-
mazza. 
 
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 szempontjából 
elismerhető fajlagos felújítási kiadást is - a Kormány e törvény 63. §-ának (3) bekezdése szerin-
ti rendeletben szabályozza. „ 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3013. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 11. pont  felvételével: 
 
„13. Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása 
 
 Előirányzat:  8 000,0 millió forint  
 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó belterületi közutak kapacitást nem nö-
velő felújítására, korszerűsítésére az e célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támoga-
tást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai utak 
felújítására, korszerűsítésére fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 
 
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, 2008. 
december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező 
alábbi súlyokkal - számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 16. számú melléklete tartal-
mazza. 
 
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 szempontjából 
elismerhető fajlagos felújítási kiadást is - a Kormány e törvény 63. §-ának (3) bekezdése szerin-
ti rendeletben szabályozza. „ 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3014. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja: 
 
„12.  Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása 
Előirányzat: [288,0]  1 000,0  millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszerve-
zett 2010. évi középszintű érettségi vizsgán résztvevők létszáma alapján, az érettségi vizsga 
megszervezéséhez, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 
13) Korm. rendelet alapján. 
 
b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
Előirányzat: 570,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatási in-
tézményekben szervezett 2010. évi szakmai vizsgák lebonyolításához.  
 
Az a)-b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
ügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá 
az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
 
c) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 
 Előirányzat:  600,0 millió forint/év  
 
A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mé-
rési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések keretében átlag alatti tel-
jesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3015. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja: 
 
12. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása 
Előirányzat:  [288,0]  1 000,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszerve-
zett 2010. évi középszintű érettségi vizsgán résztvevők létszáma alapján, az érettségi vizsga 
megszervezéséhez, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 
13) Korm. rendelet alapján. 
 
b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
Előirányzat: 570,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatási in-
tézményekben szervezett 2010. évi szakmai vizsgák lebonyolításához.  
 
Az a)-b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
ügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá 
az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
 
c) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 
     Előirányzat:  600,0 millió forint/év  
 
A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mé-
rési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések keretében átlag alatti tel-
jesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik.” 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3016. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont módosítását javasolja: 
 
„13. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 
 
 Előirányzat:  [3 650,0]  3 800,0 millió forint/év  
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét 
szolgáló foglalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és 
az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felké-
szítéshez, óvodai fejlesztő programhoz. 
 
b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
 Előirányzat:  898,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különle-
ges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jog-
címeken: 
 
       - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek 
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek be-
szerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 
    - - az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló 
egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján az iskola-
pszichológusi-hálózat – 2009. szeptemberétől induló – fejlesztésének támogatásához a többcélú 
kistérségi társulásokban, 
    - a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján 
elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz, 
    - az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán, 
    - Arany János Kollégiumi-Szakiskolai programhoz, 
    - olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a 
Közokt. tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szer-
vezik meg az oktatást, 
    - a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben 
gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához, 
    - az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi tár-
sulásokban, 
    - pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez, 



 1545

    - pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támo-
gatásához. 
    
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a)-b) pontban meghatározott tá-
mogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésé-
nek részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter vé-
leményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2010. március 
15-éig rendeletben állapítsa meg.”  
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3017. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont módosítását javasolja: 
 
13. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
 
a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 
 Előirányzat:  [3 650,0]  3 800,0 millió forint/év  
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét 
szolgáló foglalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és 
az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felké-
szítéshez, óvodai fejlesztő programhoz. 
 
b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
 Előirányzat:  898,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különle-
ges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jog-
címeken: 
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       - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek 
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek be-
szerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 
    - - az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló 
egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján az iskola-
pszichológusi-hálózat – 2009. szeptemberétől induló – fejlesztésének támogatásához a többcélú 
kistérségi társulásokban, 
    - a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján 
elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz, 
    - az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán, 
    - Arany János Kollégiumi-Szakiskolai programhoz, 
    - olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a 
Közokt. tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szer-
vezik meg az oktatást, 
    - a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben 
gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához, 
    - az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi tár-
sulásokban, 
    - pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez, 
    - pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támo-
gatásához. 
    
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a)-b) pontban meghatározott tá-
mogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésé-
nek részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter vé-
leményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2010. március 
15-éig rendeletben állapítsa meg.  
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3018. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását javasolják: 
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„ 14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása  
 
Előirányzat:  [460,0] 1 000,0 millió forint /év  
 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkor-
mányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes  a térítésidíj-kedvezményben részesülő tehet-
séges tanulók  művészetoktatásának megszervezéséhez, az intézmények működtetéséhez és 
eszközbeszerzéshez,  valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolá-
kat fenntartó helyi önkormányzatok, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás feladata-
it is.  Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetérté-
sével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (891. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1116. (891. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 1723. (891. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/891. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3019. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását javasolják: 
 
„14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása  
 
Előirányzat:  [460,0] 1 000,0 millió forint /év  
 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkor-
mányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes és a térítésdíj-kedvezményben részesülő te-
hetséges tanulók művészetoktatásának megszervezéséhez, az intézmények működtetéséhez és 
eszközbeszerzéshez, valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolá-
kat fenntartó helyi önkormányzatok, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás feladata-
it is.  
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
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ügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 
2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 79. (894. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 441. (894. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 2973. (894. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2975. (894. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/894. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3020. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cse-
resnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze 
László képviselők -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását javasolják: 
 
„ 14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása  
 
Előirányzat:  [460,0] 1 000,0 millió forint /év  
 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkor-
mányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes  a térítésidíj-kedvezményben részesülő tehet-
séges tanulók  művészetoktatásának megszervezéséhez,  az intézmények 
működtetéséhez és eszközbeszerzéshez,  valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján neve-
lő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatok, amennyiben ellátják az alapfokú művé-
szetoktatás feladatait is.  Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támoga-
tás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rész-
letes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati 
miniszter egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (895. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 80. (895. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2974. (895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 2976. (895. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/895. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3021. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását javasolja: 
 
„ 14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása  
 
Előirányzat:  [460,0] 1 000,0 millió forint /év  
 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkor-
mányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes a térítésidíj-kedvezményben részesülő tehet-
séges tanulók  művészetoktatásának megszervezéséhez, az intézmények műödtetéséhez és esz-
közbeszerzéshez,  valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat 
fenntartó helyi önkormányzatok, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás feladatait is.  
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
ügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 
2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3022. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását javasolja: 
 
14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
Előirányzat: [ [460,0] 1 000,0 millió forint /év   
 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkor-
mányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes és a térítésidíj-kedvezményben részesülő te-
hetséges tanulók művészetoktatásának megszervezéséhez, az  intézmények működtetéséhez és 
eszközbeszerzéshez,  valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolá-
kat fenntartó helyi önkormányzatok, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás feladata-
it is.  
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
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ügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 
2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3023. Gulyás József képviselő -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont támo-
gatási kerete módosítását javasolja: 
 
Előirányzat:  [460,0] 860,0 millió forint /év 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (1140. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 926. (1140. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3023/1. Almássy Kornél képviselő -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont 
módosítását javasolja: 
 
„ 14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása  
 
Előirányzat:  [460,0] 860,0 millió forint /év  
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tarta-
lékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
 Indokolás a T/10554/1377. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3024. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja: 
 
„15. ]Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
 
Előirányzat: [ [1 000,0]5 000,0 millió forint/év” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3025. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 15. pont támogatási kerete mó-
dosítását javasolja: 
 
15. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
 
 
Előirányzat: [ [1 000,0]5 000,0 millió forint/év  
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3026. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 15. pont 
támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„15. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
 
Előirányzat:  [1 000,0] 5 000,0 millió forint/év” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (1223. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3027. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők, valamint Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészíté-
sét javasolja a következő új 16. pont  felvételével: 
 
„16. Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 
 
Előirányzat: 600,0 millió forint/év 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mé-
rési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések keretében átlag alatti tel-
jesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik.”   
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (560. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 1109. (560. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 1719. (560. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/560, 896. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3029. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze Lász-
ló képviselők -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 
16. pont  felvételével: 
 
„16. Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 
 
Előirányzat: 600,0 millió forint/év 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mé-
rési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések keretében átlag alatti tel-
jesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik.”   
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (897. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/897. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3030. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 16. pont  felvételével: 
 
16. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 
 
 Előirányzat:  2 000,0 millió forint  
 
Az előirányzatból 1200,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományá-
nak kerületi hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely 
adatokat a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új 
adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti 1616/06. számú KSH által 
készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: 
Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapa-
dékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és fő-
gyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de 
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély 
az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költsé-
gei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátá-
sánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-
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elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítha-
tó. 
 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2008. 
december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az 
egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását 
szolgálja. 
 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a kedvezményezett térségekről 
szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen 
utak aránya - a 2007. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. 
(XI. 2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű 2007. de-
cember 30-i állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 60%-ot. A támogatás egyenlő 
mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de bur-
kolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
 
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az 
e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzat-
hoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása 
négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3031. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését java-
solja a következő új 16. pont  felvételével: 
 
„16.Teljesítmény motivációs pályázati alap 
 
Előirányzat: 11000 millió forint/év 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, 
kollégiumok rendelkeznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott mi-
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nőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv. 85. §-ának (7) be-
kezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Feltétel az is, hogy 
az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, vala-
mint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirá-
nyítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési 
rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként. 
 
A támogatás az engedélyezett intézményi pedagógus létszám alapján igényelhető, a létszámba 
beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidő szervezői létszámot, illetve szakér-
tői és ügyintéző szakértői létszámot is. 
 
A támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért 
megállapítható kereset-kiegészítés összegét növeli és ennek keretében történhet a felhasználása. 
Az elosztásról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel, hogy az egy személynek adha-
tó összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre eső támogatás összegének háromszorosa. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az e pontban meghatározott támo-
gatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályait - a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter vélemé-
nyének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével - 2009. március 15-éig 
rendeletben állapítsa meg.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 823. (558. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.7.cím), 1718. (558. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2806. (558. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3032. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cse-
resnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők -  a törvényjavas-
lat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 16. pont  felvételével: 
 
„16.Teljesítmény motivációs pályázati alap 
 
Előirányzat: 1 100,0 millió forint/év 
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A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, 
kollégiumok rendelkeznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott mi-
nőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv. 85. §-ának (7) be-
kezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Feltétel az is, hogy 
az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, vala-
mint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirá-
nyítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési 
rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként. 
 
A támogatás az engedélyezett intézményi pedagógus létszám alapján igényelhető, a létszámba 
beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidő szervezői létszámot, illetve szakér-
tői és ügyintéző szakértői létszámot is. 
 
A támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért 
megállapítható keresetkiegészítés összegét növeli és ennek keretében történhet a felhasználása. 
Az elosztásról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel, hogy az egy személynek adha-
tó összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre eső támogatás összegének háromszorosa. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az e pontban meghatározott támo-
gatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályait - a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter vélemé-
nyének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével - 2009. március 15-éig 
rendeletben állapítsa meg.” 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/885. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3033. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont módosítását javasolja: 
 
„16. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése 
 
Előirányzat: [4 350,0] 7 000,0 millió forint  
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 Támogatást igényelhet: 
 
a) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú 
kistérségi társulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; 
 
b) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú 
kistérségi társulás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fej-
lesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8. számú mellékletének III. Többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; 
 
c) az e törvény 8. számú mellékletének III. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő 
többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi 
busz beszerzésére. 
 
Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében [20,0]30,0 millió forint, a c) pont 
esetén [30,0] 45,0 millió forint. 
 
A b) pont szerinti támogatások esetén előnyben részesülnek azon pályázók, melyek – a Ttv. 8., 
9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás formájában 
tartják fenn a közoktatási intézményt. 
 
A c) pont szerinti támogatás esetében előnyben részesülnek azon pályázók, melyek a többcélú 
kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézményébe bejáró gyermekek/tanulók szállítá-
sára kívánják használni a beszerzendő közösségi buszt. 
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. 
 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – az oktatási és 
kulturális miniszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2010. február 28-áig 
rendeletben állapítsa meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3034. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont módosítását javasolja: 
 
16. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi bu-
szok beszerzése 
Előirányzat: [4 350,0]7 000,0 millió forint  
 
 Támogatást igényelhet: 
a) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú 
kistérségi társulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; 
 
b) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú 
kistérségi társulás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fej-
lesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8. számú mellékletének III. Többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; 
 
c) az e törvény 8. számú mellékletének III. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő 
többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi 
busz beszerzésére. 
 
Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében [20,0]30,0 millió forint, a c) pont 
esetén [30,0] 45,0 millió forint. 
 
A b) pont szerinti támogatások esetén előnyben részesülnek azon pályázók, melyek – a Ttv. 8., 
9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás formájában 
tartják fenn a közoktatási intézményt. 
 
A c) pont szerinti támogatás esetében előnyben részesülnek azon pályázók, melyek a többcélú 
kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézményébe bejáró gyermekek/tanulók szállítá-
sára kívánják használni a beszerzendő közösségi buszt. 
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. 
 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – az oktatási és 
kulturális miniszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2010. február 28-áig 
rendeletben állapítsa meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3035. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont módosítását javasolja: 
 
„17. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
 
 Előirányzat:  [2 400,0]] 4 000,0 millió forint”  
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3036. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont igénybevétel feltétele 
módosítását javasolja: 
 
17. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
 
Előirányzat:  [2 400,0] 4 000,0 millió forint  
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3037. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 18. pont  felvételével: 
 
„18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 
 
Előirányzat:  2 000,0 millió forint  
 
Az előirányzatból 1200,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományá-
nak kerületi hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely 
adatokat a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új 
adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti 1616/06. számú KSH által 
készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: 
Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapa-
dékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és fő-
gyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de 
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély 
az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költsé-
gei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátá-
sánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-
elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítha-
tó. 
 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2008. 
december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az 
egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását 
szolgálja. 
 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a kedvezményezett térségekről 
szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen 
utak aránya - a 2007. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. 
(XI. 2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű 2007. de-
cember 30-i állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 60%-ot. A támogatás egyenlő 
mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de bur-
kolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
 
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az 
e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzat-
hoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása 
négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.” 
 



 1561

 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3038. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 18. pont  felvételével: 
 
18. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 
 
 Előirányzat:  500,0 millió forint  
 
A támogatást 2008-ban Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkor-
mányzatai igényelhették: 
 
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat 
és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és 
 
b) amelyek a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2-3. számú mellékletében 
szereplő kistérségek területén találhatók. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3039. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont módosítását javasolja: 
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„18. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások 
 
A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intéz-
ményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi 
ösztönzéséhez. 
 
a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támoga-
tása 
 
Előirányzat:  [3 420,0]3720,0 millió forint/év   
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben – az engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazot-
tak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közok-
tatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesznek részt. 
 
b) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása 
 
Előirányzat:  [880,0]950,0 millió forint/év   
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben – az engedélyezett intézményi létszámon belül - foglalkoztatott azon közalkalmazottak 
után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és ok-
tatásában, kollégiumi nevelésében, valamint szakszolgálati ellátásában vesznek részt és a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint gyógypedagógiai pótlékra jogo-
sultak.  
 
c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása  
 
Előirányzat:  [2 340,0] 2 545,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok azok után az – általuk fenntartott – iskolák-
ban osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után, akik a 138/1992. (X. 8.) Korm. rende-
let 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján osztályfőnöki pótlékra jogosultak. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a)-c) pontok alatti támogatások 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati minisz-
ter egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3040. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont módosítását javasolja: 
 
18. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló tá-
mogatások 
 
A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intéz-
ményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi 
ösztönzéséhez. 
 
a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támoga-
tása 
 
Előirányzat:  [3 420,0]3720,0 millió forint/év   
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben – az engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazot-
tak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közok-
tatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesznek részt. 
 
b) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása 
Előirányzat:  [880,0]950,0 millió forint/év   
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben – az engedélyezett intézményi létszámon belül - foglalkoztatott azon közalkalmazottak 
után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és ok-
tatásában, kollégiumi nevelésében, valamint szakszolgálati ellátásában vesznek részt és a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint gyógypedagógiai pótlékra jogo-
sultak.  
 
c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása  
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Előirányzat:  [2 340,0] 2 545,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok azok után az – általuk fenntartott – iskolák-
ban osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után, akik a 138/1992. (X. 8.) Korm. rende-
let 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján osztályfőnöki pótlékra jogosultak. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a)-c) pontok alatti támogatások 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati minisz-
ter egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3041. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont módosítását javasolja: 
 
20. Bérpolitikai intézkedések támogatása 
 
Előirányzat: [22 800,0] 25 800,0 millió forint  
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3042. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont támogatási kerete mó-
dosítását javasolja: 
 
20. Bérpolitikai intézkedések támogatása 
 
Előirányzat:  [22 800,0] 25 800,0  millió forint  
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3043. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet kiegészítését javasolják a következő új 21. pont  felvételével: 
 
5. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
 
„21.   A  2009. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormány-
zatok támogatása 
 
Előirányzat: 8 .200,0 millió forint 
 
Az érintett települési önkormányzatokat – az e törvény 4. számú melléklete B) III. 7. pontjában 
foglalt elszámolásnak megfelelően – a 2009. évben a  jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél 
véglegezett beszámítási összeg megilleti.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (1139. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 2495. (1139. sz. 

jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), 3000. (1139. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igényúj7.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3044. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 21. pont  felvételével: 
 
„21. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 
 
Előirányzat:  500,0 millió forint  
 
A támogatást 2008-ban Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkor-
mányzatai igényelhették: 
 
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat 
és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és 
 
b) amelyek a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2-3. számú mellékletében 
szereplő kistérségek területén találhatók.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3045. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 21. pont  felvételével: 
 
21. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán 
 
 Előirányzat:  50,0 millió forint szeptember 1-jétől december 31-éig 4 hónapra  
 
A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában a tizenegy-
tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett pályaorientáció 
és gyakorlati oktatásban résztvevők után igényelheti, az e törvény 3. számú mellékletének 
16.1.1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá akkor, ha az érintett tanu-
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lók esetében az iskola pedagógiai programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma 
az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - a pénz-
ügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével - 
2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3046. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 22. pont  felvételével: 
 
„22. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán 
 
 Előirányzat:  50,0 millió forint szeptember 1-jétől december 31-éig 4 hónapra  
 
A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában a tizenegy-
tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett pályaorientáció 
és gyakorlati oktatásban résztvevők után igényelheti, az e törvény 3. számú mellékletének 
16.1.1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá akkor, ha az érintett tanu-
lók esetében az iskola pedagógiai programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma 
az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - a pénz-
ügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével - 
2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3047. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 22. pont  felvételével: 
 
26. 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 részletes 
szabályait - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2010. március 15-éig rendeletben 
állapítsa meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3048. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 23. pont  felvételével: 
 
„23. 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 részletes 
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szabályait - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2010. március 15-éig rendeletben 
állapítsa meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3049. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 23. pont  felvételével: 
 
27. Sportlétesítmények felújításának támogatása 
 
 Előirányzat:  250,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény felújításá-
hoz. 
 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - a pénzügymi-
niszter véleményének kikérésével - 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3050. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új 24. pont  felvételével: 
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„24. Sportlétesítmények felújításának támogatása 
 
 Előirányzat:  250,0 millió forint/év  
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény felújításá-
hoz. 
 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - a pénzügymi-
niszter véleményének kikérésével - 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3051. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont 
támogatási kerete módosítását javasolják: 
 
„1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 
 
Előirányzat: [13 000,0] 11 000,0 millió forint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3052. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 3052. Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, 
Török Zsolt, Alexa György, Gúr Nándor, Bókay Endre, Nagy László, dr. Kökény Mihály, 
Tatai-Tóth András, dr. Orosz Sándor, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet, 
Molnár Gyula és Podolák György képviselők -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont 
igénybevétel feltételei 3. alpont 1. pont 4. alpont elhagyását javasolják: 
 
„1.3.1.4. [a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés feladathoz kapcsolódó 
normatív állami hozzájárulás (3. számú melléklet 17.1. pont) 2010. évi – útmutató mód-
szertana szerint számított – csökkenése az elismerhető működési kiadást nem csökkenti,]„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 62. (589. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 88. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 743. (589. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 2944. (589. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.), 2953. (589. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 2981. (589. sz. jav. - 

3.mell.17.1.a)fajl.), 2985. (589. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)fajl.), 3005. (589. sz. jav. - 5.mell.8.keret), 3051. (589. sz. jav. - 

6.mell.1.keret), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 3053. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 4. 
pont  felvételével: 
 
„4. Egyéb Bel – és Külterületi lakott hellyel rendelkező önkormányzatok kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat: 1 000,0 millió forint 
 
Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek a közigazgatási terület rendelkeznek egyéb 
belterületi –és külterületi lakott hellyel, és nem igényelhetnek a 6. számú melléklet 1.2.3. pont-
jában meghatározott kiegészítő támogatást, valamint működőképességük megőrzése érdekében 
nem tartoznak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 87. §-ában foglalt ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetű települési önkormányzat kategóriába működőképességük 
biztosítása érdekében az önkormányzati miniszter vissza nem térítendő támogatást adhat. 
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A támogatás igényléséhez és felhasználásához az Önkormányzati Minisztérium tárgyév február 
10-éig részletes útmutatót készít, és arról – az Igazgatóságokon keresztül – a helyi önkormány-
zatokat tájékoztatja. 
 
Az önkormányzati miniszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati és 
Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (1319. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1319. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3054. Dr. Botka László képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
A törvényjavaslat 7. számú mellékletében foglalt finanszírozási összeg felosztásánál a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. sz. mellékletében alkal-
mazott elosztási elvek kerüljenek felosztásra. 
 
Megjegyzés:A módosító indítvány nem az Országgyűlés elnöke által elrendelt formanyomtatvá-
nyon került benyújtásra. A 2009. évi költségvetési törvény 7. számú mellékletéhez képest bekö-
vetkezett szerkezeti és tartalmi változások miatt a módosító indítvány pontosítást igényel. 
 
 
 Indokolás a T/10554/1447. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3055. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet támogatási kerete módosítását 
javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
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Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo-
gatása 

 
 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi ön-
kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási elő-
irányzata összesen: 
 
[11 885,4] ]13 870,1 millió forint.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3056. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet támogatási kerete módosítását 
javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo-

gatása 
 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi ön-
kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási elő-
irányzata összesen: 
 
[11 885,4] ]13 870,1 millió forint.” 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3057. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet támogatá-
si kerete módosítását javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo-

gatása 
 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi ön-
kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási elő-
irányzata összesen: 
 
[11 885,4] ]11 912,5 millió forint.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1201. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2066. (1201. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3064. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3067. (1201. sz. jav. - 

7.mell.igény1.a)igény23.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3058. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet támogatá-
si kerete módosítását javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo-

gatása 
 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi ön-
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kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási elő-
irányzata összesen: 
 
[11 885,4] ]11 935,0 millió forint.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (1202. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2067. (1202. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3071. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)keret), 3072. (1202. sz. jav. - 

7.mell.igény1.b)igény41.), 3073. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény42.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3059. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet támogatási ke-
rete módosítását javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo-

gatása 
 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi ön-
kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási elő-
irányzata összesen: 
 
[11 885,4] ]11 946,4 millió forint.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (1208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1125. (1208. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 3065. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), 3066. (1208. sz. jav. - 

7.mell.igény1.a)igény14.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3060. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet támogatási kerete módosítását javasolják: 
 
/7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo-
gatása/ 
 
„Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi ön-
kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási elő-
irányzata összesen: [11 885,4] 13 870,1 millió forint.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3061. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3061. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
/Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása / 
 
„ ELŐIRÁNYZAT: [4 980,7] 5800,5 millió forint” 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3062. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont a) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
/  7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása/ 
 
/  Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása / 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [4 980,7] 5 800,5 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3063. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont a) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
/  7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása/ 
 
/  Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 
(1)/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [4 980,7] 5 800,5 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3064. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevé-
tel feltételei 1. pont a) pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
/  7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása/ 
 
/  Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 
(1)/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [4 980,7] 5 007,8 millió forint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1201. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2066. (1201. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3057. (1201. sz. jav. - 7.mell.keret), 3067. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény23.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3065. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel fel-
tételei 1. pont a) pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
/ 7. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása/ 
 
/  Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 
(1)/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [4 980,7] 5 041,7 millió forint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (1208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1125. (1208. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 3059. (1208. sz. jav. - 7.mell.keret), 3066. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény14.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3066. Halász János képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel fel-
tételei 1. pont a) pont igénybevétel feltételei 14.pont módosítását javasolja: 
 
/  millió forint Helyi önkormányzatok  Fenntartói ösztönző részhozzájárulás/ 
 
„Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) [107,5] 
]168,5„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (1208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1125. (1208. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 3059. (1208. sz. jav. - 7.mell.keret), 3065. (1208. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), pontja-
iban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3067. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevé-
tel feltételei 1. pont a) pont igénybevétel feltételei 23.pont módosítását javasolja: 
 
/millió forint Helyi önkormányzatok  Fenntartói ösztönző részhozzájárulás/ 
 
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) 
[122,9] 150,0„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1201. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2066. (1201. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3057. (1201. sz. jav. - 7.mell.keret), 3064. (1201. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)keret), pont-
jaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3068. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
/b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása/  
 
„ELŐIRÁNYZAT: [4 980,8] 5800,0 millió forint”   
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3074. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3069. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont b) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása  
 
ELŐIRÁNYZAT: [4 980,8] 5 800,8 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3070. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont b) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 
(2) 
 
ELŐIRÁNYZAT: [4 980,8] 5 800,8 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3071. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevé-
tel feltételei 1. pont b) pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 
(2) 
 
ELŐIRÁNYZAT: [4 980,8] 5 030,3 millió forint 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (1202. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2067. (1202. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3058. (1202. sz. jav. - 7.mell.keret), 3072. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény41.), 
3073. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény42.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3072. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevé-
tel feltételei 1. pont b) pont igénybevétel feltétele 41.pont módosítását javasolja: 
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[/b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzá-
járulása ](2) 
 
millió forint 
 
Helyi önkormányzatok és intézmények Művészeti ösztönző részhozzájárulás/ 
 
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hevesi Sándor Színház [94,8] 135,0„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (1202. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2067. (1202. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3058. (1202. sz. jav. - 7.mell.keret), 3071. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)keret), 3073. 
(1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény42.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3073. Dr. Gyimesi Endre képviselő -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevé-
tel feltételei 1. pont b) pont igénybevétel feltétele 42.pont módosítását javasolja: 
 
[/b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzá-
járulása ](2) 
 
millió forint 
 
Helyi önkormányzatok és intézmények Művészeti ösztönző részhozzájárulás/ 
 
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Griff Bábszínház [15,6] 25,0„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (1202. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 2067. (1202. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3058. (1202. sz. jav. - 7.mell.keret), 3071. (1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)keret), 3072. 
(1202. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény41.), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3074. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont c) pont módosítását javasolják: 
 
/III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [53,0] 57,0 millió forint”  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3077. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3075. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont c) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 
 
 
Előirányzat: [53,0] ]57,0 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



 1584

 3076. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont c) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
[c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása] 
 
 
Előirányzat: [53,0] ]57,0 millió forint 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3077. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont d) pont módosítását javasolják: 
 
/A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása/ (1) 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [365,0] 390,0 millió forint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.c)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3078. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont d) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
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„d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása  
 
 
Előirányzat: [365,0] ]390,0  millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3079. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont d) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása  
 
 
Előirányzat: [365,0] ]390,0  millió forint 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3080. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont e) pont módosítását javasolják: 
 
/Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pá-
lyázati támogatása/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [330,0] 36,0 millió forint”  
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.d)), 3083. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény2.a)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3081. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont e) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak 
pályázati támogatása 
 
 
Előirányzat: [330,0] ]36,0 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3082. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 1. pont e) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pá-
lyázati támogatása 
 
Előirányzat: [330,0] ]36,0 millió forint 
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Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3083. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 2. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
/Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [1 070,1] 1 510,0 millió forint”  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3086. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3084. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 2. pont a) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása  
 
ELŐIRÁNYZAT: [1 070,1] ]1 510,0 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3085. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 2. pont a) 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [1 070,1] ]1 510,0 millió forint 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3086. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők -  a törvényjavaslat 
7. számú melléklet igénybevétel feltételei 2. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
/Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása/  
 
„ELŐIRÁNYZAT: [105,8] 275,8 millió forint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1317. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 3060. (1317. 

sz. jav. - 7.mell.keret), 3061. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)), 3068. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)), 3074. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény1.c)), 3077. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.d)), 3080. (1317. sz. jav. - 7.mell.igény1.e)), 3083. (1317. sz. jav. - 

7.mell.igény2.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3087. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 2. pont b) 
pont felhasználási kerete módosítását javasolja: 
 
„b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása  
 
ELŐIRÁNYZAT: [105,8] ]275,8 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3088. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igénybevétel feltételei 2. pont b) 
pont felhasználási kerete módosítását javasolja: 
 
b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása  
 
ELŐIRÁNYZAT: [105,8] ]275,8 millió forint 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3089. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészíté-
sét javasolja a következő új 1. pont  felvételével: 
 
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 
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ELőIRÁNYZAT: 1 647,4 millió forint 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 
 
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 munka-
körben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértő vagy pe-
dagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei) és a 
2010/2011. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges illetve becsült, teljes munkaidőre át-
számított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) átlaglét-
száma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett peda-
gógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát. 
 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően használható fel.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 946. (559. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3090. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészíté-
sét javasolja a következő új 1. pont  felvételével: 
 
„1. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELőIRÁNYZAT: 500,0 millió forint 
 
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcíme-
ken biztosított normatív hozzájárulási fő összeg eredeti előirányzata arányában. 
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A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemel-
tetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos 
feladatokra fordítható. 
 
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás 
folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1%-a 
használható fel. 
 
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását do-
kumentálni kell.„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (561. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 335. (561. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3091. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Pé-
ter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolják a következő 
új 1. pont  felvételével: 
 
„l . Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 
 
támogatása 
 
ELőIRÁNYZAT: 1 647,4 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 
 
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 munka-
körben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakért  ő vagy 
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
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2010/2011. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre át-
számított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) átlaglét-
száma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett peda-
gógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát. 
 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  
 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően használható fel.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (887. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/887. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3092. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze Lász-
ló képviselők -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolják a követke-
ző új 1. pont  felvételével: 
 
„1. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELőIRÁNYZAT: 500,0 millió forint 
 
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcíme-
ken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemel-
tetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos 
feladatokra fordítható. 
 
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás 



 1593

folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1%-a 
használható fel. 
 
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását do-
kumentálni kell.„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (898. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 442. (898. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/898. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3093. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Ró-
bert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze Lász-
ló képviselők -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolják a követke-
ző új 1. pont  felvételével: 
 
„1. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELőIRÁNYZAT: 500,0 millió forint 
 
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros)  területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcíme-
ken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési,  
 
üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kap-
csolatos feladatokra fordítható. 
 
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kit  űzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támoga-
tás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 
1%-a használható fel. 
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A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását do-
kumentálni kell.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (899. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/899. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3094. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolja a 
következő új 1. pont  felvételével: 
 
„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 
 
  1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 1 647,4 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 
 
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 munka-
körben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértő vagy pe-
dagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
2010/2011. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes  munkaidőre át-
számított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) átlaglét-
száma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett peda-
gógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát.  
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  továbbkép-
zésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően használható fel.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3095. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés 
Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László 
képviselők -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolják a következő 
új 1. pont  felvételével: 
 
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 
 
ELőIRÁNYZAT: 1 647,4 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 
 
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 munka-
körben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakért  ő vagy 
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009 . tanévi nyitó (október 1 -jei), és a 
2010/2011. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre át-
számított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) átlaglét-
száma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett peda-
gógus, pedagógiai szakért ő, illetve pedagógiai el őadó álláshelyek számát. A támogatás a pe-
dagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfe-
lelően használható fel.„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (886. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 957. (886. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/886. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3096. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolja a 
következő új 1. pont  felvételével: 
 
I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 
 
  1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 
 
  ELŐIRÁNYZAT: 1 647,4 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 
 
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 munka-
körben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szak értő vagy 
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
2010/2011. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes  munkaidőre át-
számított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) átlaglét-
száma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által  engedélyezett peda-
gógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát.  
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  továbbkép-
zésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően használható fel. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3097. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont módosítását java-
solja: 
 
„1. Pedagógiai szakszolgálat 
 
ELŐIRÁNYZAT: [3 753,0]  3 764,8 millió forint 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [900 000] 970 000 forint/fő/év” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3098. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont módosítását java-
solja: 
 
1. Pedagógiai szakszolgálat 
 
ELŐIRÁNYZAT: [3 753,0]  3 764,8  millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [900 000] 970 000 forint/fő/év 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3099. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolja a 
következő új 2. pont  felvételével: 
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT:  500,0 millió forint  
 
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcíme-
ken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
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A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemel-
tetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos 
feladatokra fordítható. 
 
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás 
folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1%-a 
használható fel. 
 
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását do-
kumentálni kell.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3100. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolja a 
következő új 2. pont  felvételével: 
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT:  500,0 millió forint  
 
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcíme-
ken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemel-
tetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos 
feladatokra fordítható. 
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A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás 
folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1%-a 
használható fel. 
 
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását do-
kumentálni kell.” 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3101. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  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. bd) 
pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a 2009/2010. 
tanévi (8 havi) és a 2010/2011. tanévi (4 havi) becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe – 
figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) MGYISM együttes 
rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásá-
hoz.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3102. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  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. bd) 
pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a 2009/2010. 
tanévi (8 havi) és a 2010/2011. tanévi (4 havi) becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe – 
figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) MGYISM együttes 
rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3103. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új II. rész  felvételével: 
 

„II. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 
 ELŐIRÁNYZAT:  36 837,2 millió forint  
 
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a követ-
kező normatívák alapján vehető igénybe. 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
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a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásai-
hoz 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  3 813 425 forint/fő  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag fi-
nanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szer-
vezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai esz-
köz állományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: 11/2008. (XI. 26.) ÖM 
rendelet) 2. mellékletének létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szer-
vek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a to-
vábbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő - a 2008. évben hatályos illetményalappal 
számított - illetményt tartalmazza. 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi jutta-
tásaihoz 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  5 067 400 forint/fő  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékleté-
nek létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő 
- a 2009. évben hatályos illetményalappal számított - illetményt tartalmazza. 
 
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. végrehajtá-
sáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, 
valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján - a fővárosi tűz-
oltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állomá-
nyú tagjai illetménykiegészítéséhez - a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének létszám 
összesen rovat adatában - Budapest részére - meghatározott létszám szerint. 
 
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívák-
kal vehető igénybe: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 897 forint/m2  
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A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavéte-
li engedélyben szereplő, fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő 
létesítmény nettó alapterülete, továbbá a tűzoltóság feladataihoz bérelt - fűtéssel és világítással 
együttesen ellátott - nettó alapterület szerint. Nem igényelhető támogatás, a bérleti díj ellenében 
tartósan bérbe adott laktanya terület után. 
 
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  138 forint/km  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meg-
határozott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök előző 3 évben futott és 
pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A 
számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által 
futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei. 
 
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 fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meg-
határozott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, 
porral oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer 
szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, 
speciális konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, 
tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-
csoport jármű, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
 
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  57 800 000 forint  
 
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti 
igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási 
rendszer üzemeltetéséhez. 
 
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság in-
tézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
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 FAJLAGOS ÖSSZEG:  500 000 forint/fő  
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívakkal 
juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki men-
tésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
 
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján - a hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2009. évi állami támogatása mutató-
szám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 11/2008. 
(XI. 26.) ÖM rendelet 3. melléklete szerint - a költségvetési évben vállalt kötelezettségek, va-
lamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem ve-
hetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében 
végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi - kötelezettségválla-
lással nem terhelt - maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás kö-
vetkező évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig használ-
ható fel.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3104. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a követke-
ző új II. rész  felvételével: 
 

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 
 ELŐIRÁNYZAT:  36 837,2 millió forint  
 
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a követ-
kező normatívák alapján vehető igénybe. 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásai-
hoz 
 



 1604

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  3 813 425 forint/fő  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag fi-
nanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szer-
vezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai esz-
köz állományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: 11/2008. (XI. 26.) ÖM 
rendelet) 2. mellékletének létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szer-
vek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a to-
vábbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő - a 2008. évben hatályos illetményalappal 
számított - illetményt tartalmazza. 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi jutta-
tásaihoz 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  5 067 400 forint/fő  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékleté-
nek létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő 
- a 2009. évben hatályos illetményalappal számított - illetményt tartalmazza. 
 
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. végrehajtá-
sáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, 
valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján - a fővárosi tűz-
oltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állomá-
nyú tagjai illetménykiegészítéséhez - a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének létszám 
összesen rovat adatában - Budapest részére - meghatározott létszám szerint. 
 
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívák-
kal vehető igénybe: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 897 forint/m2  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavéte-
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li engedélyben szereplő, fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő 
létesítmény nettó alapterülete, továbbá a tűzoltóság feladataihoz bérelt - fűtéssel és világítással 
együttesen ellátott - nettó alapterület szerint. Nem igényelhető támogatás, a bérleti díj ellenében 
tartósan bérbe adott laktanya terület után. 
 
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  138 forint/km  
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meg-
határozott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök előző 3 évben futott és 
pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A 
számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által 
futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei. 
 
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 fenntar-
tó helyi önkormányzat veheti igénybe a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meg-
határozott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, 
porral oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer 
szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, 
speciális konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, 
tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-
csoport jármű, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
 
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  57 800 000 forint  
 
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti 
igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási 
rendszer üzemeltetéséhez. 
 
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság in-
tézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  500 000 forint/fő  
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A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívakkal 
juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki men-
tésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
 
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján - a hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2009. évi állami támogatása mutató-
szám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 11/2008. 
(XI. 26.) ÖM rendelet 3. melléklete szerint - a költségvetési évben vállalt kötelezettségek, va-
lamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem ve-
hetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében 
végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi - kötelezettségválla-
lással nem terhelt - maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás kö-
vetkező évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig használ-
ható fel. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3105. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 
8. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 3. pont  felvételével: 
 
„3. Autista és halmozottan fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása 
 
ELőIRÁNYZAT: 273 millió forint 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 390 .000 forint /fő/ év 
 
A támogatást Szoctv. 4 §. (1) bekezdés md) pontjában meghatározott, az e törvény 3. számú 
mellékletének 12 ab) pontjában nevesített fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátását biz-
tosító a 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 14. § b) pontja szerinti civil fenn-
tartó igényelheti a Szoctv. 94/D §-a szerint az intézménnyel megállapodást kötött autista és 
halmozottan fogyatékos ellátottak után.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (1157. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3106. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzata módosítá-
sát javasolja: 
 

„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [28 556,3] 30 752,6 millió forint” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3107. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzata módosítá-
sát javasolja: 
 

III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [28 556,3] 30 752,6 millió forint 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3108. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 1. alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolja: 
 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [160 ] 190 forint/fő 
 
 
+ [900 000 ] 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
 
+ [600 000 ] ]700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
 
+ 100 000[ ] forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
 
amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2.1., 2.3.-2.6. feladatokat saját fenntartású költ-
ségvetési szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet szerinti támogatásra, úgy 
 
+ 2 500 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amely esetében a 
2.2.1., 2.3-2.6 feladatok egy-egy feladatnak számítanak, függetlenül attól, hogy a feladatot több 
költségvetési szervben látják el, 
 
 
de legalább [18 300 000 ] 19 500 000 forint, és legfeljebb [28 000 000 ] 40 000 000 forint 
társulásonként.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3109. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 1. alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolja: 
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2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [160 ] 190 forint/fő 
 
 
+ [900 000 ] 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
 
+ [600 000 ] ]700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
 
+ 100 000[ ] forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
 
amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2.1., 2.3.-2.6. feladatokat saját fenntartású költ-
ségvetési szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet szerinti támogatásra, úgy 
 
+ 2 500 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amely esetében a 
2.2.1., 2.3-2.6 feladatok egy-egy feladatnak számítanak, függetlenül attól, hogy a feladatot több 
költségvetési szervben látják el, 
 
 
de legalább [18 300 000 ] 19 500 000 forint, és legfeljebb [28 000 000 ] 40 000 000 forint 
társulásonként. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3110. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 2. alpont 1. 
pont módosítását javasolja: 
 
„2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 
 
A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a közoktatási 
feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő 
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közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti 
feltételeknek. 
 
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról 
 
 
- a többcélú kistérségi társulás, 
- a települési önkormányzatok által alkotott – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézményi tár-
sulások[,] vagy 
  a települési önkormányzatok önállóan  
gondoskodnak. 
 
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem 
igényelhető. 
 
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre  
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] ]72 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [78 000] 79 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési 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: 
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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 tár-
sulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás abban az 
esetben vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózko-
dási helye) az intézményi társulásban részt vevő településen van, 
 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási 
hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának megfelelő támogatás 
vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók számával 
azonos számú gyermekek, tanulók után igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve 5-8. évfo-
lyamon külön-külön kell alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyerme-
kek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek. 
 
b) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000]72 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 
óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető 
igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, is-
kolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biz-
tosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől 
függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további fel-
tétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. 
 
bb) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után 
vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, isko-
labusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával bizto-
sítja. 
 
A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak 
szerint történik. 
 
c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró ta-
nulók alapján járó támogatás 
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Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja 
szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma 
után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye 
működik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy a szakiskola 9-10. évfolyam-
ára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. 
Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiá-
nyában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a 
külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe. 
 
d) Tagintézményi támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000]72 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
  2011. költségvetési 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 meg-
felel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagin-
tézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy 
legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is 
ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe ve-
hető, ha az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal működik. E támogatás szempont-
jából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatla-
kozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. 
 
 
  e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
 
  FAJLAGOS ÖSSZEG:    
28 000 forint/fő [/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 – 2010. évben időarányosan 4 hónapra, 
 – 2011. évben időarányosan 8 hónapra. 
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  ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által   
fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként 
működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támo-
gatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az  
 intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. ja-
nuár 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a  tagintézmény leg-
feljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az  
 intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – ko-
rábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. 
 
  eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és  
 infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
által meghatározott 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   
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában  meghatározott 
feltételnek 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 tart-
sák meg.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3111. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 2. alpont 1. 
pont módosítását javasolja: 
 
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
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2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 
 
A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a közoktatási 
feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő 
közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti 
feltételeknek. 
 
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról 
 
 
       - a többcélú kistérségi társulás, 
    - a települési önkormányzatok által alkotott – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézmé-
nyi társulások[,] vagy 
    - a települési önkormányzatok önállóan  
gondoskodnak. 
 
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem 
igényelhető. 
 
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre  
 
          - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] ]72 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
 
         - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [78 000] 79 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
       - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
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           - 2011. költségvetési 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 tár-
sulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás abban az 
esetben vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózko-
dási helye) az intézményi társulásban részt vevő településen van, 
 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási 
hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának megfelelő támogatás 
vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók számával 
azonos számú gyermekek, tanulók után igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve 5-8. évfo-
lyamon külön-külön kell alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyerme-
kek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek. 
 
 
b) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000]72 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
           - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                              
 
 
ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 
óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető 
igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, is-
kolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biz-
tosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől 
függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további fel-
tétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. 
 
bb) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után 
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vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, isko-
labusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával bizto-
sítja. 
 
A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak 
szerint történik. 
 
c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró ta-
nulók alapján járó támogatás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. tanévre 
 
     - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                              
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja 
szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma 
után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye 
működik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy a szakiskola 9-10. évfolyam-
ára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. 
Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiá-
nyában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a 
külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe. 
 
d) Tagintézményi támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000]72 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
 
           - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési 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 meg-
felel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagin-
tézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy 
legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is 



 1617

ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe ve-
hető, ha az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal működik. E támogatás szempont-
jából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatla-
kozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. 
 
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
 
  FAJLAGOS ÖSSZEG:    
28 000 forint/fő  [/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
     – 2010 . évben időarányosan 4 hónapra, 
    – 2011 . 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 
működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támo-
gatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az  
 intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. ja-
nuár 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a  tagintézmény leg-
feljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az  
 intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – ko-
rábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. 
 
  eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és  
 infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
által meghatározott 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   
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában  
 meghatározott feltételnek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosí-
tott 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. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
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 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3112. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 2. alpont 2. 
pont módosítását javasolja: 
 
„2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 
 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
 
              - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                              
 
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felké-
szítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
          - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési 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, 
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    - nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2010. évben legalább 
hat alkalommal, 
    - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2009/2010. és 2010/2011. tanévben 
legalább egy alkalommal, 
    - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben. 
    
 
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesz-
tés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati felada-
tok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a 
szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jog-
viszonnyal rendelkeznek. 
 
Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak 
után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrővizsgálatán részt vevők támogatás szem-
pontjából 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 műkö-
dési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3113. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 2. alpont 2. 
pont módosítását javasolja: 
 
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 
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Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
 
              - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
                                              
 
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felké-
szítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő[/év]  
a 2010/2011. nevelési évre, tanévre 
 
             - 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
           - 2011. költségvetési 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 2010. évben legalább 
hat alkalommal, 
    - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2009/2010. és 2010/2011. tanévben 
legalább egy alkalommal, 
    - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben. 
 
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesz-
tés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati felada-
tok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a 
szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jog-
viszonnyal rendelkeznek. 
 
Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak 
után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrővizsgálatán részt vevők támogatás szem-
pontjából nem vehetők figyelembe. 
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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 műkö-
dési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel. 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3114. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 3. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
„2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 
 
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [60 000] 100 000 forint/fő” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3115. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 3. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 
 
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [60 000] 100 000 forint/fő 
 
 … 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3116. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 4. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
„2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása 
 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális alap-
szolgáltatási feladatok közül legalább kettő biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 
3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 
 
       - családsegítés, 
    - szociális étkeztetés, 
    - házi segítségnyújtás, 
    - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
    - időskorúak nappali intézményi ellátása, 
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    - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, 
    - fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, 
    - hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 
    
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 
 
 
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásá-
ban 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 venni, 
amikortól legalább két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelő – el-
látásában részt vesz. 
 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat-
ra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.2. pontban meghatá-
rozott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat 
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
 
a) Szociális étkeztetés 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  6 500 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 500 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális étkeztetés fel-
adatának ellátásáról. 
 
A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 
Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellá-
tást lehet figyelembe venni. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
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tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek. 
 
 
[a)] b) Családsegítés 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [288] 300 forint/fő 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegí-
tés feladatának ellátásáról.] 
 
[A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési 
formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.] 
 
[Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott in-
tézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, 
illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési enge-
déllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt.] 
 
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  100 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatá-
nak ellátásáról. 
 
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a több-
célú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
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tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt. 
 
 
[[b) Otthonközeli ellátás] 
 
[A többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy 
intézményi társulások útján gondoskodhat. Az ellátottakról gondoskodhat a többcélú kis-
térségi társulás úgy, hogy] 
 
       - [a szociális étkeztetést,] 
    - [a házi segítségnyújtást és] 
    - [az időskorúak nappali intézményi ellátását] 
   [külön-külön biztosítja és úgy is, hogy] 
 
       - [a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást, vagy] 
    - [a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását] 
[együttesen biztosítja.] 
 
[ba) Szociális étkeztetés] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális ét-
keztetés feladatának ellátásáról.] 
 
[A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társu-
lást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett 
feladatellátást lehet figyelembe venni.] 
 
[Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott in-
tézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, 
illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési enge-
déllyel nem rendelkezhetnek.] 
 
[bb) Házi segítségnyújtás] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
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[FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segít-
ségnyújtás feladatának ellátásáról.] 
 
[A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. Egy te-
lepülés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást 
lehet figyelembe venni.] 
 
[Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott in-
tézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, 
illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési enge-
déllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót.] 
 
[bc) Időskorúak nappali intézményi ellátása] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorú-
ak nappali intézményi ellátása] [ alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy tele-
pülés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett, időskorúak 
nappali intézményi ellátását biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támo-
gatás.] 
 
[A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg.] 
 
[A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellá-
tása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakembe-
rek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.] 
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[[c) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a pszichiátri-
ai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nap-
pali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy 
település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett nappali el-
látást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támogatás.] 
 
[A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg.] 
 
[A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellá-
tása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakembe-
rek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.] 
 
 
c) Házi segítségnyújtás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  60 000 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  50 000 forint/fő  
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  20 000 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás 
feladatának ellátásáról. 
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A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. Egy település 
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figye-
lembe venni. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót. 
 
d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  30 000 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  24 000 forint/fő  
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  8 000 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás feladatának ellátásáról. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint illeti 
meg. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót. Egy település vonatkozásában csak egy 
ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 
 
e) Nappali ellátás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  90 000 forint/fő  
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  64 000 forint/fő  
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  20 000 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichi-
átriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nap-
pali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy telepü-
lés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett nappali ellátást biztosí-
tó intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támogatás. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg. 
 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és 
megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoz-
tatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3117. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 4. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása 
 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális alap-
szolgáltatási feladatok közül legalább kettő biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 
3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 
 
       - családsegítés, 



 1630

    - szociális étkeztetés, 
    - házi segítségnyújtás, 
    - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
    - időskorúak nappali intézményi ellátása, 
    - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, 
    - fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, 
    - hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 
    
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 
 
 
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásá-
ban 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 venni, 
amikortól legalább két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelő – el-
látásában részt vesz. 
 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat-
ra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.2. pontban meghatá-
rozott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat 
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
 
a) Szociális étkeztetés 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  6 500 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 500 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális étkeztetés fel-
adatának ellátásáról. 
 
A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 
Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellá-
tást lehet figyelembe venni. 
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Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek. 
 
[a)] b) Családsegítés 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [288] 300 forint/fő 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegí-
tés feladatának ellátásáról.] 
 
[A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési 
formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.] 
 
[Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott in-
tézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, 
illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési enge-
déllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt.] 
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  100 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatá-
nak ellátásáról. 
 
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a több-
célú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
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tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt. 
 
[[b) Otthonközeli ellátás] 
 
[A többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy 
intézményi társulások útján gondoskodhat. Az ellátottakról gondoskodhat a többcélú kis-
térségi társulás úgy, hogy] 
       - [a szociális étkeztetést,] 
    - [a házi segítségnyújtást és] 
    - [az időskorúak nappali intézményi ellátását] 
 [külön-külön biztosítja és úgy is, hogy] 
 
       - [a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást, vagy] 
    - [a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását] 
 [együttesen biztosítja.] 
 
[ba) Szociális étkeztetés] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális ét-
keztetés feladatának ellátásáról.] 
 
[A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társu-
lást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett 
feladatellátást lehet figyelembe venni.] 
 
[Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott in-
tézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, 
illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési enge-
déllyel nem rendelkezhetnek.] 
 
[bb) Házi segítségnyújtás] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
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[FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segít-
ségnyújtás feladatának ellátásáról.] 
 
[A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. Egy te-
lepülés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást 
lehet figyelembe venni.] 
 
[Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott in-
tézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, 
illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési enge-
déllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót.] 
 
[bc) Időskorúak nappali intézményi ellátása] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorú-
ak nappali intézményi ellátása] [ alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy tele-
pülés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett, időskorúak 
nappali intézményi ellátását biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támo-
gatás.] 
 
[A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg.] 
 
[A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellá-
tása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakembe-
rek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.] 
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[[c) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása] 
 
[Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő] 
 
[Intézményi társulás által fenntartott intézmény] 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő] 
 
[A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a pszichiátri-
ai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nap-
pali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy 
település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett nappali el-
látást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támogatás.] 
 
[A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg.] 
 
[A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellá-
tása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakembe-
rek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.] 
 
c) Házi segítségnyújtás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  60 000 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  50 000 forint/fő  
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  20 000 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás 
feladatának ellátásáról. 
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A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. Egy település 
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figye-
lembe venni. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót. 
 
d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  30 000 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  24 000 forint/fő  
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  8 000 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás feladatának ellátásáról. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint illeti 
meg. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény 
vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az in-
tézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendel-
kezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót. Egy település vonatkozásában csak egy 
ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 
 
e) Nappali ellátás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  90 000 forint/fő  
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
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 FAJLAGOS ÖSSZEG:  64 000 forint/fő  
 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladat esetén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  20 000 forint/fő  
 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichi-
átriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nap-
pali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy telepü-
lés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett nappali ellátást biztosí-
tó intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támogatás. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg. 
 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és 
megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoz-
tatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3118. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 5. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
„2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 000 forint/fő 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [160 000] 220 000 forint/fő” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3119. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 5. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 000 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [160 000] 220 000 forint/fő 
 … 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3120. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 6. alpont módo-
sítását javasolja: 
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„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [600] 1050 forint/fő 
 
[A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészítő szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartó-
ként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kis-
térségi 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.] 
    
[E jogcímen a gyermekek napközbeni ellátása után támogatás nem vehető igénybe abban 
az esetben, ha a feladat ellátásáról a többcélú kistérségi társulás családi gyermekfelügyelet 
keretében gondoskodik.] 
 
[A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó 
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítá-
sa esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy telepü-
lés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást le-
het figyelembe venni.] 
 
[A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott fel-
adatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.2. pontban 
meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alap-
ellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.] 
 
[A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszerve-
zése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatá-
sához, utazási kiadásaihoz használható fel.] 
 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat ese-
tén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  400 forint/fő  
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A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermek-
jóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő 
szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 
9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a 
Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján lát el: 
 
- a gyermekjóléti szolgáltatás, 
 
- a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
 
- a gyermekek átmeneti gondozása. 
 
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosa-
inak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a 
többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában 
csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 
 
2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján 
ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat - az 1.2. pont-
ban meghatározott feltételek teljesítéséhez - a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alapel-
látási 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/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3121. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 6. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
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Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [600] 1050 forint/fő 
 
[A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészítő szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartó-
ként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kis-
térségi 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.] 
    
[E jogcímen a gyermekek napközbeni ellátása után támogatás nem vehető igénybe abban 
az esetben, ha a feladat ellátásáról a többcélú kistérségi társulás családi gyermekfelügyelet 
keretében gondoskodik.] 
 
[A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó 
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítá-
sa esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy telepü-
lés vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást le-
het figyelembe venni.] 
 
[A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott fel-
adatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.2. pontban 
meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alap-
ellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.] 
 
[A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszerve-
zése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatá-
sához, utazási kiadásaihoz használható fel.] 
 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat ese-
tén 
 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  400 forint/fő  
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A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermek-
jóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő 
szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 
9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a 
Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján lát el: 
 
- a gyermekjóléti szolgáltatás, 
 
- a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
 
- a gyermekek átmeneti gondozása. 
 
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosa-
inak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a 
többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában 
csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 
 
2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján 
ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat - az 1.2. pont-
ban meghatározott feltételek teljesítéséhez - a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alapel-
látási 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/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3122. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 7. alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolja: 
 
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 
támogatása 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000 000 ] 1 180 000 forint/könyvtári szolgáltató hely” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3123. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 7. alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolja: 
 
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak tá-
mogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000 000 ] 1 180 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3124. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 8. alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolja: 
 
„2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [79 000 ] 88 300 forint/költségvetési szervek száma alapján számított 
mutatószám” 
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Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3125. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont 8. alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolja: 
 
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [79 000 ] 88 300 forint/költségvetési szervek száma alapján számított 
mutatószám 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3126. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 23. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont 4. 
alpont módosítását javasolja: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok   
 
„3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellá-
tottak éves becsült száma osztva 251-gyel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők 
gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított 
éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezés-
kor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segít-
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ségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma 
osztva 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő 
vehető figyelembe.” 
 
 
Lásd a T/10554/1150. sz. összefüggéseit a 23. pontban 
 Indokolás a T/10554/1150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3127. Dr. Navracsics Tibor és képviselőtársai - a módosító javaslat benyújtóit lásd az 
ajánlás 24. pontjánál. -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont 4. 
alpont módosítását javasolja: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok   
 
„3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellá-
tottak éves becsült száma osztva 251-gyel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők 
gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított 
éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezés-
kor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma 
osztva 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő 
vehető figyelembe.” 
 
 
Lásd a T/10554/1151. sz. összefüggéseit a 24. pontban 
 Indokolás a T/10554/1151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3128. Becsó Zsolt képviselő -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok kiegészítését javasolja a következő új 3. pont  felvételével: 
 
3 . 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. számmú mellékletének 15 . bd) 
pontiaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszer  ű oktatásban résztvevőknek a 2009/2010. 
tanévi 8 havi és a 2010/2011 . tanévi 4 havi becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe – fi-
gyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16!2004. (V. 18.) MGYISM együttes ren-
delet 3 . §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (557. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 2584. (557. 

sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3129. Hirt Ferenc, Potápi Árpád, Tóth Ferenc, Horváth István, dr. Braun Márton 
és Kósa Lajos képviselők -  a törvényjavaslat 9. számú melléklet módosítását javasolják: 
 
 9. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez  
 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása  
 
 ELŐIRÁNYZAT: [35 069,1] ]35 135,1 millió forint 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni véde-
kezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt köve-
telmények teljesítéséhez az önkormányzatokat az alábbi támogatás illeti meg: 
 
10. Bonyhád  [21,1] 24,1 
17. Dombóvár   [262,4 18].] 292,4 
75. Paks   [268,8 76] 298,8 
103. Tamási   [21,1] ]24,1 
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A támogatás elszámolása a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott 
létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kate-
góriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állomá-
nyáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben vállalt kötelezettsé-
gek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál 
nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj elle-
nében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – kötelezett-
ségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támo-
gatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig 
használható fel. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (526. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 226. (526. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3130. Ikvai-Szabó Imre és Gulyás József képviselők -  a törvényjavaslat 9. számú 
melléklet módosítását javasolják: 
 
„9. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez 
 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 35 069,1 millió forint 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni véde-
kezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt köve-
telmények teljesítéséhez az önkormányzatokat az alábbi támogatás illeti meg: 
 
     millió forint 
 
Sorszám   Helyi önkormányzatok   Fenntartási, működési támogatás 
 
1.   Ajka   [260,9] 271,3 
2.   Badacsonytomaj   [168,2] 174,9 
3.   Baja   [298,5] 310,4 
4.   Balassagyarmat   [296,5] 308,3 
5.   Balatonfűzfő   [219,1] 227,8 
6.   Barcs   [195,0] 202,8 
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7.   Békéscsaba Megyei Jogú Város   [374,0] 388,9 
8.   Berettyóújfalu   [228,5] 237,6 
9.   Bicske   [21,1] 21,9 
10.   Bonyhád   [21,1] 21,9 
11.   Cegléd   [300,7] 312,7 
12.   Celldömölk   [15,9] 16,5 
13.   Csongrád   [158,6] 164,9 
14.   Csorna   [223,2] 232,1 
15.   Dabas   [241,0] 250,6 
16.   Debrecen Megyei Jogú Város   [597,8] 621,7 
17.   Dombóvár   [262,4] 272,9 
18.   Dunaújváros Megyei Jogú Város   [303,6] 315,7 
19.   Eger Megyei Jogú Város   [392,6] 408,3 
20.   Encs   [241,1] 250,7 
21.   Érd Megyei Jogú Város   [471,8] 490,6 
22.   Esztergom   [283,4] 294,7 
23.   Fehérgyarmat   [15,9] 16,5 
24.   Fővárosi Önkormányzat   [6 718,9] 6 987,1 
25.   Füzesabony   [15,9] 16,5 
26.   Gödöllő   [349,3] 363,2 
27.   Gyöngyös   [298,7] 310,6 
28.   Győr Megyei Jogú Város   [567,3] 589,9 
29.   Gyula   [260,5] 270,9 
30.   Hajdúböszörmény   [15,9] 16,5 
31.   Hajdúnánás   [205,9] 214,1 
32.   Hajdúszoboszló   [250,6] 260,6 
33.   Hatvan   [290,6] 302,2 
34.   Heves   [184,5] 191,9 
35.   Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város   [261,6] 272,0 
36.   Jászberény   [247,4] 257,3 
37.   Kalocsa   [259,4] 269,8 
38.   Kaposvár Megyei Jogú Város   [396,5] 412,3 
39.   Kapuvár   [225,3] 234,3 
40.   Karcag   [233,7] 243,0 
41.   Kazincbarcika   [297,0] 308,9 
42.   Kecskemét Megyei Jogú Város   [435,9] 453,3 
43.   Keszthely   [296,8] 308,6 
44.   Kiskőrös   [161,0] 167,4 
45.   Kiskunfélegyháza   [259,8] 270,2 
46.   Kiskunhalas   [262,2] 272,7 
47.   Kisvárda   [248,5] 258,4 
48.   Komárom   [258,8] 269,1 
49.   Komló   [220,8] 229,6 
50.   Körmend   [299,2] 311,1 
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51.   Kőszeg   [15,9] 16,5 
52.   Kunszentmárton   [173,3] 180,2 
53.   Lenti   [231,1] 240,3 
54.   Letenye   [15,9] 16,5 
55.   Makó   [261,0] 271,4 
56.   Marcali   [244,1] 253,8 
57.   Mátészalka   [293,0] 304,7 
58.   Mezőkovácsháza   [221,9] 230,8 
59.   Mezőkövesd   [264,0] 274,5 
60.   Mezőtúr   [195,4] 203,2 
61.   Miskolc Megyei Jogú Város   [613,4] 637,9 
62.   Mohács   [266,3] 276,9 
63.   Monor   [275,0] 286,0 
64.   Mór   [21,1] 21,9 
65.   Mosonmagyaróvár   [267,0] 277,7 
66.   Nagyatád   [218,5] 227,2 
67.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város   [409,4] 425,7 
68.   Nagykáta   [227,3] 236,4 
69.   Nagykőrös   [21,1] 21,9 
70.   Nyergesújfalu   [191,7] 199,4 
71.   Nyírbátor   [241,0] 250,6 
72.   Nyíregyháza Megyei Jogú Város   [522,3] 543,2 
73.   Orosháza   [262,0] 272,5 
74.   Ózd   [263,0] 273,5 
75.   Paks   [268,8] 279,5 
76.   Pápa   [294,3] 306,0 
77.   Pásztó   [15,9] 16,5 
78.   Pécs Megyei Jogú Város   [568,2] 590,9 
79.   Pétfürdő   [234,0] 243,3 
80.   Püspökladány   [243,4] 253,1 
81.   Ráckeve   [21,1] 21,9 
82.   Rétság   [15,9] 16,5 
83.   Salgótarján Megyei Jogú Város   [379,1] 394,2 
84.   Sárbogárd   [243,6] 253,3 
85.   Sárvár   [245,0] 254,8 
86.   Sátoraljaújhely   [283,2] 294,5 
87.   Siklós   [244,4] 254,2 
88.   Siófok   [310,7] 323,1 
89.   Sopron Megyei Jogú Város   [288,1] 299,6 
90.   Szarvas   [221,5] 230,3 
91.   Szeged Megyei Jogú Város   [622,8] 647,7 
92.   Szeghalom   [227,9] 237,0 
93.   Székesfehérvár Megyei Jogú Város   [517,5] 538,2 
94.   Szekszárd Megyei Jogú Város   [320,5] 333,3 



 1649

95.   Szendrő   [166,3] 172,9 
96.   Szentendre   [227,8] 236,9 
97.   Szentes   [227,7] 236,8 
98.   Szerencs   [261,6] 272,0 
99.   Szigetszentmiklós   [281,7] 292,9 
100.   Szigetvár   [242,9] 252,6 
101.   Szolnok Megyei Jogú Város   [488,8] 508,3 
102.   Szombathely Megyei Jogú Város   [389,8] 405,4 
103.   Tamási   [21,1] 21,9 
104.   Tatabánya Megyei Jogú Város   [446,4] 464,2 
105.   Tiszafüred   [206,4] 214,6 
106.   Tiszaújváros   [283,5] 294,8 
107.   Vác   [372,4] 387,3 
108.   Vásárosnamény   [15,9] 16,5 
109.   Veszprém Megyei Jogú Város   [425,6] 442,6 
110.   Záhony   [172,8] 179,7 
111.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város   [429,0] 446,1 
112.   Zalaszentgrót   [15,9] 16,5 
Összesen:   [35 069,1] 36 469,1 
 
A támogatás elszámolása a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott 
létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kate-
góriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állomá-
nyáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben vállalt kötelezettsé-
gek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál 
nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj elle-
nében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – kötelezett-
ségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támo-
gatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig 
használható fel.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (1138. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 2494. (1138. 

sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3131. Dr. Magyar Bálint képviselő -  a törvényjavaslat 10. számú melléklet 1. pont 
XX. fejezet kiegészítését javasolja: 
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10. számú melléklet a 2009. évi . . . . törvényhez 

 
A központi alrendszer azon el  őirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az 

előrányzattól 
 

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól : 
 
„XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezetben 
 
PPP programokkal kapcsolatos kiadások (11. cím, 14. alcím, 1., 2., 3. és 5. jogcím-csoport)” 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1222. sz. jav. - 14.§új(6)), 2411. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 2412. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc2.jcs), 2413. (1222. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím14.alc3.jcs), 2414. (1222. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
 
 Indokolás a T/10554/1222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.  
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II. rész 

 
A Házszabály 121. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Ország-
gyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt: 
 
T/10554/8., /9., /11., /12., /106., /131., /139., /154., /174., /176., /177., /180., /195., /206., /217., /224., 
/328., /344., /389., /390., /391., /392., /397., /408., /421., /429., /430., /479., /569., /571., /573., /574., 
/575., /626., /646., /761., /762., /771., /772., /815., /847., /865., /869., /872., /881., /952., /953., /954., 
/955., /956., /981., /1040., /1144., /1154., /1218., /1219., /1220., /1254., /1278., /1283., /1359., /1360., 
/1391., /1412., /1418., /1419., /1420. 
 
 
Budapest, 2009. október 15. 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya 
 



 1652

 
 

Varga Mihály s.k. 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottságának elnöke 

Dr. Csiha Judit s.k. 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 

bizottságának elnöke 

Dr. Kökény Mihály s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 

Balog Zoltán s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai ügyek 

bizottságának elnöke 

Gúr Nándor s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Podolák György s.k. 
Gazdasági és informatikai 

bizottságának elnöke 

Dr. Lázár János s.k. 
Honvédelmi és rendészeti 

bizottságának elnöke 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s.k. 
Ifjúsági, szociális és családügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Nagy Andor s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó- 

bizottságának elnöke 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának elnöke 

Font Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 

Dr. Simicskó István s.k. 
Nemzetbiztonsági 

bizottságának elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 

Gy. Németh Erzsébet s.k. 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának elnöke 

Bánki Erik s.k. 
Sport- és turisztikai 

bizottságának elnöke 
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A Költségvetési Tanács
véleménye

a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetésérő l
szóló, T/10554 számú törvényjavaslathoz benyújtot t

módosító javaslatokró l

és

a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szól ó

T/10679 számú törvényjavaslatról és a
törvényjavaslathoz benyújtott módosít ó

javaslatokról



Összefoglaló

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségrő l szóló 2008 . év i
LXXV. törvény 7.§ (2) e) pontja értelmében a Költségvetési Tanács „becslést
készíthet az Országgyűlés által tárgyalt, . . . azon módosító, kapcsolódó módosító é s
zárószavazás előtti módosító javaslatok költségvetési hatására vonatkozóan ,
amelyekről a Házszabály szerint az Országgyűlésnek határoznia kelP' .

A tanács szeptember 25-i jelentésében számszakivéleményt hozott nyilvánosságr a
a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetési törvényérő l szóló T/10554
törvényjavaslatról és bemutatta a külső tételek 2010 . évi várható értékére vonatkoz ó
előrejelzését saját makrogazdasági előrejelzése, valamint a hatályos jogszabályo k
alapján .

Alábbi véleményében a tanács a költségvetési törvényjavaslathoz, valamint a Magya r
Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáró l
szóló T/10679 számú törvényjavaslathoz ' 2009 . október 14-ig benyújtott és vissz a
nem vont módosító javaslatok költségvetési egyenlegre gyakorolt hatását mutatja be .
A tanács célja, hogy biztosítsa a parlamenti képvisel ők és a széles nyilvánosság
folyamatos tájékozódását a költségvetési vita folyamán és elősegítse a költségvetési
politika fenntarthatósága és átláthatósága követelményének érvényesülését a
parlamenti döntéshozatal egészében .

Általánosságban elmondható, hogy rendkívül kevés módosító javaslathoz csatolta k
az elő terjesztők költségvetési hatásvizsgálatot2, és még azok mögött is, amelye k
indoklása kitér a költségvetési hatásokra, rendkívül kevés az érdemi információ .

A Költségvetési Tanácsnak nem feladata, hogy az egyes javaslatokat tág értelembe n
vett gazdaság- vagy társadalompolitikai szempontból értékelje, ezért a benyújtott
módosító javaslatok közül azokat választotta ki véleményezésre, amelyekne k
közvetlen hatása lehet a költségvetési egyenlegre . Tekintettel arra, hogy a
költségvetési törvény vitája — mondhatni, definíció szerint - a bels ő tételekrő l 3 szól ,
ennek megfelelően a költségvetési egyenleget hosszabb távon érintő külső tételek
elvileg csak a megalapozó törvényekben kerülnek elő . 4

' közkeletű nevén ;,költségvetési salátatörvény ”
2 A jogalkotásról szóló 1987: évi XI . törvény 18. § (1) bekezdése értelmében „a jogszabály
megalkotása el ő tt - a tudomány eredményeire támaszkodva - elemezni kell a szabályozni kíván t
társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, a z
érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását é s
a végrehajtás feltételeit . Erről a jogalkotót tájékoztatni kell .” A megfogalmazásból következik, hogy a
hatásvizsgálat elkészítése nem a jogalkotó feladata . A KF tv. 2010 . január 1-tő l hatályos 5 . § (1 )
bekezdése értelmében „A jogszabályok előkészítése során előzetes költségvetési hatásvizsgála t
elvégzésével az előkészítőnek fel kell mérni a szabályozás kő ltségvetésre gyakorolt várható hatásait . ”

a 6 . § (2) bekezdése értelmében „(2) Az Országgyű lés döntéseinek megalapozott költségvetési
hatásvizsgálaton kell alapulniuk” és a.6 . § (4) bekezdése szerint „valamennyi jogszabálytervezethez
csatolni kell a költségvetési hatásvizsgálat lényeges megállapításait és eredményeit .

Az Áht . 21A5(2) c)-d)pontj a
4 Az Alkotmánybíróság 4/2006. (I1 .15) határozata alapján tilos a salátázás .



Az összesen 1448 darab benyújtott módosító javaslatból a Költségvetési Tanács 34 0
darabot nem javasol elfogadásra . Ezek közül

319 darab módosító javaslat valamilyen formában nem tesz eleget a kötelező
ellentételezés szabályának ,

- 8 darab megfelelő i indok és alátámasztás nélkül valamely küls ő tétel várható
alakulására vonatkozó el őrejelzést kívánja megváltoztatni ,

- 12 darab különféle tartalékokat kíván csökkenteni ,

- 1 darab módosító javaslat automatikusan túlléphet ővé kíván tenni egy kiadás i
tételt, aminek tartalom szerint külső tételnek kellene lennie .

A Házszabály 120 . § (4) bekezdése a költségvetési törvény vitájának els ő
szakaszában, a fejezeti főösszegek meghatározása előtt felmentést ad a 94.§ (5)
bekezdésének minden törvény tárgyalására érvényes, általános el őírása alól, amely
szerint nem nyújtható be olyan módosító javaslat, amely a költségvetési egyenlege t
rontaná . A költségvetési törvényhez benyújtott módosító javaslatok dönt ő része
ennek ellenére első ránézésre egyenleg-semlegesnek t űnik, ami azt jelenti, hogy a
bevételi és a kiadási főösszeget egyenlő mértékben változtatja . Alaposabb vizsgála t
alapján azonban számos esetben belátható, hogy a javaslat valójában ne m
egyenleg-semleges, mert például nem veszi figyelembe a különféle kiadás-típuso k
(bér, dologi, felhalmozási) eltérő átlagos adótartalmát, vagy éppen nagyrészt
megalapozatlan bevétel-növekedésre, ill . kiadás-csökkenésre alapozva hozza ki –
papíron a szükséges egyensúlyt . Számos javaslat úgy kívánja növelni (ritká n
csökkenteni) egyes felhalmozási tételek összegét, hogy ehhez nem mutat b e
semmiféle hatásvizsgálatot, ami alapján megítélhető lenne, hogy a tervezett
beruházások hosszabb távon egyáltalán megtérülnek-e nemzetgazdasági szinten ,
nem kell-e attól tartani, hogy még az üzemeltetési és fenntartási költségek fedezeté t
sem biztosítja a létrehozandó eszköz .

A módosító javaslatok közül néhány küls ő tételt (terhesség megszakítás támogatása )
változtat meg anélkül, hogy ennek bárminemű jogszabály-változáson, vagy
makrogazdasági/demográfiai el ő rejelzésen alapuló indoka lenne, egy javasla t
esetében pedig (játékadó) a költségvetési törvényt megalapozó törvényekhez
benyújtott módosítás alapján várt bevétel-növekedés túlzottan magas .

Az elfogadásra nem javasolt indítványok harmadik nagy csoportja különfél e
tartalékokat csökkent, ami – figyelembe véve a tanács augusztus 18-i és szeptembe r
25-i anyagában ismertetett és jelentős részben nem kezelt költségvetés i
kockázatokat – nem javasolható .

Különösen kirívó két példája a fenti problémák kombinációjának az a módosít ó
javaslat5, amely 200 milliárd Ft összeg ű gazdaságélénkítő programot kívá n
finanszírozni hasonló nagyságrend ű , feltételezett kamatkiadás-csökkenésből és
tartalék-csökkentésb ő l, illetve amelyik 6 több mint 22 milliárd Ft elképzelt bevétel-
növekedéssel és 16 milliárd Ft tartalék-csökkentéssel kívánja ellensúlyozni a z
egészségügyi kiadások 38 milliárd Ft-os növelését .

A költségvetési törvényt megalapozó törvényeket módosító törvényjavaslat kapcsá n
most el őször nyilvánít véleményt a Tanács és kimondja, hogy a költségvetés i

5 T/10554/115 1
s T/10554/1448



átláthatóság szempontjából jelentős visszalépésként értékelné, ha a törvényjavasla t
végső formájában is szerepelne az a rendelkezés', amely törli az Áht-ból a z
államháztartás központi alrendszerének mérlegével kapcsolatban a konszolidálá s
kötelezettségét . Természetesen a konszolidálásnak lehetnek bizonyo s
részletezettségen túl technikai akadályai, de semmiképpen sem igaz, hogy mé g
részleges konszolidálásra sincs lehetőség . A Költségvetési tanács javasolja a
megfelelő módosító javaslat benyújtását és a szóban forgó rendelkezés törlését .
Az ugyanezen törvényhez benyújtott módosító javaslatok közül szintén az
átláthatóságot érinti, méghozzá igen károsan, a többségi állami tulajdonú társaságo k
eredmény-elszámolására vonatkozó, 2010 . január 1-jétő l hatályos (de már a 2010 .
évi költségvetési törvényben alkalmazandó) szabályozás törlése . Néhány módosító
javaslat ellentételezés nélküli kiadás-növelést, vagy bevételcsökkenést tartalmaz .
A Költségvetési Tanács Jelentésével elő kívánja mozdítani, hogy az Országgy ű lés
alkotmányos törvényhozási jogait a költségvetési politika fenntarthatóságának
veszélyeztetése nélkül gyakorolhassa .

1 . Kötelező ellentételezés hiánya

A Magyar Köztársaság Országgyű lésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30 . )
OGY határozat 94. § (5) bekezdése értelmében „Ha a módosító javaslat a központi
költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkentését eredményezheti ,
meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly meg őrzése érdekében javasolt
megoldást is . ”

A KF tv. 6 .§ (2) bekezdés b) pontja értelmében 8 „Az Országgyűlés döntéseinek . . .
biztosítaniuk kell, hogy elfogadásuk esetén sem a kihirdetés évében, sem az az t
követő naptári évben sem a költségvetési egyenleg, sem a küls ő tételek egyenlege
ne romoljon a technikai kivetítéshez képest . ”

1/a válasz:

Formailag sem egyensúlyos javaslatok

A 10554/317, 10554/462, 10554/0469, 10554/676, 10554/766, 10554/663,
10554/843, 10554/885, 10554/887, 10554/888, 10554/889, 10554/890, 10554/892 ,
10554/893, 10554/895, 10554/897, 10554/899, 10554/901, 10554/1137 ,
10554/1142, 10554/1145, 10554/1147, 10554/1148, 10554/1149, 10554/1152 ,
10554/1154, 10554/1159, 10554/1187, 10554/1222, 10554/1223, 10554/1224,
10554/1225, 10554/1226, 10554/1317, 10554/1318, 10554/1319 számú módosít ó
javaslatokkal kapcsolatban az alábbi észrevételt tesszük :

A kötelező ellentételezési elv alól egy esetben felmentést ad a Házszabály 120 . § (4)
bekezdése, amely kimondja, hogy „A költségvetési törvényjavaslat 121 . § (3)
bekezdése szerinti határozathozatalát megelőző vitában és a pótköltségvetési
törvényjavaslat vitájában benyújtható módosító javaslatokra a 94. § (5) bekezdését
nem kell alkalmazni . ”

'2: §( 1 )
8 hatályos : 2010 . január 1-tő l



Ennek ellenére a Költségvetési Tanács javasolja a kötelez ő ellentételezés elvéne k
következetes alkalmazását, különös tekintettel arra, hogy a tervezett költségvetés i
egyenleget még a benyújtott költségvetési törvényjavaslat változatlan elfogadás a
esetén is jelentős kockázatok övezik .

1/b válasz :

Formailag egyensúlyos, valójában nem egyensúlyos javaslato k

A 10554/0009, 10554/0012, 10554/0022, 10554/0023, 10554/0024, 10554/0025 ,
10554/0026, 10554/0027, 10554/0028, 10554/0048, 10554/0052, 10554/0055,
10554/0058, 10554/0064, 10554/0065, 10554/0070, 10554/0077, 10554/0084 ,
10554/0086, 10554/0088, 10554/0094, 10554/0095, 10554/0097, 10554/0106 ,
10554/0110, 10554/0111, 10554/0115, 10554/0122, 10554/0123, 10554/0132 ,
10554/0138, 10554/0149, 10554/0153, 10554/0154, 10554/0156, 10554/0167 ,
10554/0169, 10554/0229, 10554/0233, 10554/0246, 10554/0257, 10554/0258 ,
10554/0259, 10554/0260, 10554/0274, 10554/0285, 10554/0293, 10554/0329 ,
10554/0330, 10554/0333, 10554/0335, 10554/0336, 10554/0349, 10554/0350 ,
10554/0351, 10554/0355, 10554/0359, 10554/0363, 10554/0367, 10554/0368 ,
10554/0372, 10554/0373, 10554/0374, 10554/0376, 10554/0378, 10554/0383 ,
10554/0385, 10554/0386, 10554/0393, 10554/0395, 10554/0415, 10554/0439 ,
10554/0447, 10554/0448, 10554/0452, 10554/0460, 10554/0472, 10554/0486 ,
10554/0518, 10554/0520, 10554/0564, 10554/0576, 10554/06309 , 10554/0657 ,
10554/0699, 10554/0700, 10554/0701, 10554/0715, 10554/0720, 10554/0721 ,
10554/0723, 10554/0730, 10554/0737, 10554/0738, 10554/0742, 10554/0749,
10554/0751, 10554/0755, 10554/0789, 10554/0790, 10554/0794, 10554/0795 ,
10554/0796, 10554/0797, 10554/0800, 10554/0801, 10554/0802, 10554/0803 ,
10554/0804, 10554/0807, 1055410826, 1055410856, 1055410862, 10554/0866 ,
10554/0870, 10554/0874, 10554/090010 , 10554/0906, 10554/0909, 10554/0913,
10554/0950, 10554/0959, 10554/0961, 10554/0962, 10554/0963, 10554/0964,
10554/0966, 10554/0971, 10554/0974, 10554/0979, 10554/0981, 10554/0982,
10554/0986, 10554/0988, 10554/0992, 10554/0998, 10554/0999, 10554/1000 ,
10554/1003, 10554/1024, 10554/1035, 10554/1101, 10554/1102, 10554/1112 ,
10554/1117, 10554/1146, 10554/1160, 10554/1168, 10554/1170, 10554/1174 ,
10554/1177, 10554/1196, 10554/1197, 10554/1200, 10554/1205, 10554/1211 ,
10554/1215, 10554/1217, 10554/1233, 10554/1246, 10554/1247, 1055411248 ,
10554/1253, 10554/1378, 10554/1379, 10554/1403, 10554/1405, 10554/1413,
10554/1433, 10554/1442, 10554/1443, 10554/1444

számú módosító javaslatokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük .

9 A 630. számú módosító javaslatban a Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási F ő igazgatóság
kiadásait 8960 millió Ft-tal csökkentik, ugyanakkor a támogatást csak 4981,9 millió Ft-tal mérséklik .

hqy a módosító javaslat formailag hibás, mely nagymértékben nehezíti annak értékelését .
A 900. számú módosító javaslat 16900 millió Ft-t nyújt a helyi önkormányzatoknak és 18938 Ft- t

von el különböző minisztériumoktól, ami plusz 2038 egyenlegjavítást jelent (ez az egyetlen a felsorolt
javaslatok közül, mely egyenlegjavító) . Ugyanakkor a javaslat nem veszi figyelembe a személy i
juttatások miatt kieső munkavállalói járulékbevételt és személyi jövedelemadót; valamint a dologi és
felhalmozási kiadások csökkentése miatt elmaradó áfa bevételt . Ebben a javaslatban a munkaadó i
járulékoknál nem a 27 százalékos kulcsot vették figyelembe. Összességében tehát a javaslat nem
2038 millió Ft-tal javítaná az egyenleget, hanem számításaink szerint 1855 millió Ft-tal rontaná .



A módosítások nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII .
törvény (továbbiakban : Áht .) 8/B. § (1) bekezdésében" foglaltaknak, mely szerint „a
megvalósult költségvetési bevételek és kiadások elszámolásakor alkalmazni kell az
alábbi elveket: a) minden költségvetési kiadást és bevételt el kell számolni (teljesség
elve)" . Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint „A költségvetést az (1)-(2)
bekezdésekben foglalt elvekkel összhangban kell elkészíteni ." Ezért nyilvánvaló ,
hogy például állami kiadások átcsoportosításakor figyelemmel kell lenni a különfél e
kiadástípusok eltérő adótartalmára . A szóban forgó módosító javaslatok személy i
juttatásokat csoportosítanak át és - helyesen - figyelembe veszik ennek munkáltató i
járulék-vonzatát, mivel erre vonatkozóan a költségvetési törvény külön
elő irányzatokat tartalmaz. Ugyanakkor e módosító javaslatok nincsenek figyelemme l
arra a tényre, hogy a személyi juttatásoknak van szja- és munkavállaló i
járuléktartalma is, míg például a dologi kiadások, ahova az átcsoportosítások eg y
jelentős része irányul, áfa-bevételi többletet jelentenek .
Számpéldával érzékeltetve 1 milliárd Ft átcsoportosítása személyi kiadásról (a hozz á
tartozó, 2010-ben 27 százalékos munkáltatói járulékkal együtt) dologi kiadásra
összességében mintegy 150 millió Ft-tal rontja a költségvetési egyenleget . 12 A fent
felsorolt módosító javaslatok közül csak az alábbiak lehetnek egyenlegjavítóak :
10554/0285, 10554/0460, 10554/0699, 10554/0700, 10554/0720, 10554/0721 ,
10554/0723, 10554/1024, 10554/1160 .

1/c válasz:

Felhalmozási kiadások változtatása hatásvizsgálat nélkül

Az alábbi módosító javaslatok személyi kiadások terhére felhalmozási kiadásokat
kívánnak növeln i 13 :
10554/0012, 10554/0022, 10554/0023, 10554/0024, 10554/0025, 10554/0026,
10554/0027, 10554/0028, 10554/0052, 10554/0058, 10554/0065., 10554/0070 ,
10554/0106, 10554/0132, 10554/0138, 10554/0149, 10554/0153, 10554/0154 ,
10554/0156, 10554/0167, 10554/0169, 1055410246, 1.0554/0274, 10554/0293 ,
10554/0336, 10554/0355, 10554/0368, 10554/0373, 10554/0376, 10554/0385,
10554/0386, 10554/0415, 10554/0439, 10554/0452, 10554/0460, 10554/0472 ,
10554/0486, 10554/0520, 10554/0701, 10554/0715, 10554/0730, 10554/0737 ,
10554/0738, 10554/0742, 10554/0749, 10554/0751, . 10554/0755, , 10554/0789 ,
10554/0790, 10554/0794, 10554/0795, 10554/0796, 10554/0797, :10554/0800 ,
10554/0801, 10554/0802, 10554/0803, 10554/0804, 10554/0807, 10554/0826 ,
10554/0856, 10554/0862, 10554/0870, 10554/0874, : 10554/0906, 10554/0909,

11 Ezeket a szabályokat a 2010. évi költségvetési törvény előkészítésénél és elfogadásáná l
fi2gyelembe kell venni .

1
1 milliárd Ft személyi kiadáscsökkentés nagyságrendileg 170 millió Ft-tal csökkenti a munkavállaló i

járulék-bevételeket és 195 millió Ft-tal az szja-bevételeket . Az 1 milliárd Ft személyi kiadás és a hozz á
tartozó 270 millió Ft munkáltatói járulék átcsoportosítása dologi kiadásra viszont 215 millió Ft-tal növel i
az áfa-bevételeket A -150 millió Ft nettó hatás e három tényez ő eredőjeként adódik. (A
hozzávető leges számításban a 2010-es effektív kulcsokat vettük figyelembe .)
13

Az alábbi módosító javaslatok felhalmozási kiadások csökkentését célozzák : 10554/0447 ,
10554/0448, 10554/0630, 10554/720, 10554/0900, 10554/1000 ; 10554/1200, 10554/1205 ,
10554/1211, 10554/1217 .



10554/0913, 10554/0950, 10554/0959, 10554/0961, 10554/0962, 10554/0963 ,
10554/0964, 10554/0971, 10554/0974, 10554/0979, 10554/0981, 10554/0982 ,
10554/0986, 10554/0988, 10554/0992, 10554/0998, 10554/0999, 10554/1024 ,
10554/1035, 10554/1101, 10554/1102, 10554/1112, 10554/1117, 10554/1168 ,
10554/1170, 10554/1177, 10554/1196, 10554/1197, 10554/1233, 10554/1246 ,
10554/1247, 10554/1253, 10554/1403, 10554/1405, 10554/1442

Az alábbi módosító javaslatok felhalmozási kiadás csökkentést tartalmazna k
személyi kiadás javára :
10554/0447, 10554/0448, 10554/0630, 10554/720, 10554/0900, 10554/1000 ,
10554/1200, 10554/1205, 1055411211, 10554/121 7

Konkrét hatásvizsgálat hiányában 14 nem megítélhető , hogy a felhalmozási kiadáso k
módosítására vonatkozó egyes javaslatoknak milyen tovagyűrű ző (makrogazdaság i
és munkaerő-piaci) hatásai lehetnek . Ezek nagymértékben befolyásolhatják többéves
horizonton a teljes költségvetési hatásra vonatkozó számításokat, mivel egyik oldalró l
új munkahelyek teremtését/megszűnését, ezzel együtt több/kevesebb személy i
jövedelemadó és járulékbevételt, másik oldalról viszont jelentős fenntartás i
többletkiadásokat jelenthetnek .

Ugyanez a probléma számos, itt fel nem sorolt módosító javaslat esetében fennáll ,
amelyek pl . dologi kiadások terhére kívánnak felhalmozási kiadásokat növelni .

2. Külső tétel nem kellően megalapozott módosítás a

A KF tv. 6. § (2) bekezdés b) pontja 15 értelmében „Az Országgyűlés döntéseinek . . .
biztosítaniuk kell, hogy elfogadásuk esetén sem a kihirdetés évében, sem az azt
kővető naptári évben sem a költségvetési egyenleg, sem a küls ő tételek egyenlege
ne romoljon a technikai kivetítéshez képest . "

Az Aht. 2/A, 3 . és 12. §-a szerint :
„2/A. §(1)
c) külső tételek: költségvetési törvények által közvetlenül nem befolyásolható, a 3 . §
szerinti elsődleges bevételek és kiadások,
3. § (1) Külső tételnek csak olyan költségvetési tétel tekinthet ő, amelyről e tőrvény
kifejezetten kimondja, hogy küls ő tétel.
(2) Azok az elsődleges bevételek és kiadások min ősíthetők külső tételnek, amelyek
a) egyedi jogosultságot vagy kötelezettséget létrehozó törvényi rendelkezé s
végrehajtását szolgáljá k
b) adott évre vonatkozó összegét az a) pontban meghatározott t őrvényi rendelkezés,
valamint magángazdasági és demográfiai folyamatok egyértelm űen meghatározzák.
(3) Külső tételnek minősülnek a törvényben kihirdetett nemzetközi szerz ődésben
meghatározott kifejezett fizetési kötelezettségek teljesítését szolgáló els ődleges
bevételek és kiadások. "
12. § (5) „A külső kiadások és a kamatkiadások a költségvetési törvény kifejezett
rendelkezése nélkül is teljesíthetők. "

14 A rendelkezésre álló néhány nap alatt a Költségvetési Tanácsnak nem áll módjában elkészíteni a
szükséges hatásvizsgálatokat .
1 5 hatályos: 2010. január 1-tő l



2/a válasz:

Terhesség-megszakítás támogatása

Az alábbi számú módosítási javaslatok mindegyike egy küls ő tétel96, a terhesség-
megszakítás támogatási tételének változtatásával kíván forrást teremteni különfél e
belső tételek finanszírozásához .

A 10554110, 10554/172, 10554/291, 10554/387, 10554/969, 10554/1213,
10554/1394 számú módosító javaslattal kapcsolatban az alábbi véleményt
fogalmazzuk .

A T11055413 számú „Jelentés a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetésér ől szóló
törvénytervezetrő l” cím ű Költségvetési Tanács véleményben közölt technika i
kivetítésünk 2010-re terhesség-megszakításra 1,6 milliárd Ft-tal számol, am i
megegyezik a kormányzati tervszámmal . Az elő irányzat teljesülése a módosító
javaslatoktól független, hiszen a támogatásra tervezett összeg csökkentése - a
vonatkozó jogszabályok változása hiányában – várhatóan nem fogja csökkenteni a
terhesség-megszakítások számát . Ennek fényében az egyes módosító javaslatokba n
különféle belső tételekre megjelölt többlettámogatások ellentételezés nélküliek .

2/b válasz:

Játékadó

A T/10554/1143 . számú módosítással, valamint a T/10679 . számú a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 78 . számú módosítássa l
kapcsolatban az alábbi észrevételt tesszük :

A javaslat kijelenti, hogy a T/10554 . számú a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérő l szóló törvényjavaslathoz benyújtott „XLIL A központi költségvetés f ő
bevételei” fejezeti kötet „Játékadó” c . mellékletében „pénznyerő automata” soro n
(játékbevétel és játékadó) együttesen 9,212 milliárd Ft-tal kevesebb bevételle l
számol a kormány a 2009-es évi el ő irányzathoz képest . A módosító javaslat
tévedésen alapul, mert a Kormány csupán 3,212 milliárd Ft államháztartás i
adóbevétel-csökkenéssel számol ebben az esetben . A „játékbevétel” kifejezés a
nevesített táblázatban a szerencsejáték szervez ő bevételét jelenti, ám a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV. törvény 33. §. és a 33/A §-a a
játékadó fizetés mértékét tételesen, játékhelyenként ill . gépenként határozza meg
ennek megfelelően a „Játékbevétel” és a játékadó-bevétel nem összeadható .

A javaslattevő egyúttal javasolja a játékadó mérték emelését, amely – országgy ű lés i
elfogadás esetén" - valóban jelent ősen - mintegy 11,2 milliárd Ft-tal – növelheti a

16 Bár a Költségvetési Tanács több ponton vitatja a költségvetési törvényjavaslat 11 : számú
mellékletében közölt felsorolást, a terhesség-megszakítás támogatása mind a kormány, mind a
Költségvetési Tanács megítélése szerint eleget tesz a küls ő tételekkel szembeni követelményeknek .
"Az eljárási szabályok szerint a költségvetési törvényhez beadott módosító javaslat ezt a változtatás t
nem teheti meg, ehhez külön kell módosítani a szerencsejáték szervezésér ő l szóló önálló törvényt .
Ennek megfelelően a javaslattevő beadott egy módosító javaslatot a T/10679. számú (a költségvetést



játékadó bevételt 2010-ben . A kormány által ezen a soron a 2009-es elő irányzathoz
képest várt 3,2 milliárd Ft-os bevétel csökkenés nagyobb visszaesést jelent, mint a z
MKKT előrejelzése . 18 Ugyanakkor amennyiben a válság jelentősen átalakítja a
lakosság fogyasztási magatartását, ennek megfelel ően a szerencsejátékok várhat ó
forgalmát is a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi ; ezért a kormány óvatos
tervezését indokolhatónak tartjuk .

Egyúttal megjegyezzük, hogy a javaslattev ő által kezdeményezett módosítások
eredményeként befolyó többlet játékadó-bevételb ől létrehozand ó
„Szenvedélybetegek támogatásával összefügg ő feladatok” kiadási elő irányzat jóva l
magasabb, mint bevételi növekmény javasolt 2%-a . Ha valóban annyival n ő nének a
játékadó bevételek, mint amennyivel az el ő terjesztő számol, akkor az új kiadás i
programra fordított kiadási arány 10% lenne . Az általunk számított 11,2 milliárd Ft-
nak a javasolt 1,8 milliárd Ft több mint 16 %-a .

3. Tartalékok tervezése

3/a válasz:

Általános tartalékot módosító javaslato k

Az alábbi módosító javaslatok az általános tartalék csökkentésére irányulnak :

10554/1067, 10554/1068, 10554/1377, 10554/1440, 10554/144 1

A Házszabály 120 . § (3) bekezdése szerint „ . . . .a központi költségvetés általános
tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító
(kapcsolódó módosító) javaslatot”.

3/b válasz:

A stabilitási tartalékot módosító javaslatok

A T/10554/1150 . és T/10554/1151 . számú módosító indítványo k

Az T/10554/1151-es számon iktatott módosítási javaslat összesen 450,8 milliárd F t
összegben javasolja megemelni a költségvetési kiadásokat . A kiadási el ő irányzatok
javasolt módosításai érinti k

(a) a helyi önkormányzatok normatív és kötött felhasználású, normatív
támogatásainak fajlagos összegét és teljes el ő irányzatát, valamint a
települések közötti jövedelemdifferenciálódás enyhítését célzó el ő irányzatot
(168,8 milliárd Ft) ,

(b) az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott gyógyító-megelőző ellátásokat
(45 milliárd Ft) ,

megalapozó egyes törvények módosításáról szóló) törvényjavaslathoz, de mivel az eredeti
előterjesztésben nem szerepel a szerencsejáték törvény módosítása, így ez ott is csak a
Házszabálytól való eltéréssel lehetséges .
18 A „Jelentés a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetésérő l szóló törvénytervezetr ől” című
elemzésünkben közölt, a teljes játékadóra vonatkozó el őrejelzésünk ennél jóval kisebb (105 millió Ft-
os) nominális visszaesést foglal magában a pénznyer ő automaták kapcsán .



(c) a Munkaerőpiaci Alap által nyújtott foglalkoztatást fenntartó és fejleszt ő
támogatásokat (15 milliárd Ft) ,

(d) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet alatt szereplő , a
lakások energiakorszerű sítését érintő támogatásokat (10 milliárd Ft), valamin t

(e) a megyei önkormányzatokat személyi jövedelemadó-részesedését (7 milliár d
Ft) ,

(f) az Önkormányzati Minisztérium kezelésében lévő turisztikai célelő irányzatot (5
milliárd Ft) .

A fentieken túl a módosítási javaslat létre kívánja hozni az „Új gazdaságfejlesztés i
programot”, amelynek — közelebbrő l meg nem határozott — céljaira 200 milliárd Ft-ot ,
a módosítással érintett teljes összeg 40%-át allokálja .
A T/10554/1150 . számon nyilvántartott módosítási javaslat megegyezik a
T/10554/1151-es javaslat helyi és megyei önkormányzatokra vonatkozó tételeivel . Az
alábbi táblázat a T/10554/1151-es javaslat összefoglaló költségvetési hatásai t
mutatja be.
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Stabilitási tartalé k

A X. Miniszterelnökség fejezet, 20 . cím, 3. Stabilitási tartalék alcím 79 milliárd Ft-os
tervezett összegének a csökkentése a korábbi jelentéseinkben 1 9 is jelzett számottevő
negatív kockázatok fényében nem javasolható .

Céltartalék

A X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. Céltartalék alcím 71,8 milliárd Ft-o s
összegének csökkentésére tett módosítások kapcsán arra hívjuk fel a figyelmet, hog y
a költségvetési törvényjavaslat 6 . és 7 . §-a értelmében a kormány a céltartalékkén t
elhatárolt összeget csak különféle bérjelleg ű juttatások kifizetésére fordíthatja a
közszférában a következő év folyamán . A céltartalékból dologi vagy felhalmozás i
kiadásokra átcsoportosított összeg ugyanúgy rontja a költségvetési egyenleget, min t
a fentebb már tárgyalt többi hasonló módosító javaslat (lásd „Formailag egyensúlyos ,
valójában nem egyensúlyos javaslatok") .

1 9 Lásd például a Költségvetési Tanács T/10554/3 számú véleménye : „Jelentés a Magyar Köztársasá g
2010 . évi költségvetésérő l szóló törvénytervezetrő l”
(http://www.mkkt . hu/down load/000/067/Jelentes_aMagyar_Koztarsasag_2010_evi_koltsegveteserol_
szolo_torvenytervezetrol 2009.09.25.pdf vagy http ://www.parlament .hu/efutar/ktsg2010/index .htm )



Kamatmegtakarítás
A módosító javaslat arra épít, hogy a központi költségvetésben 2010-ben 300 milliár d
Ft is megtakarítható az el ő irányzott 1216 milliárd Ft-ból . Indoklásában a javaslat a
jelenlegi kormány hitelvesztése miatti magas kockázati felár csökkenésével, é s
ennek következtében a kamatszolgálati kötelezettségek mérsékl ődésével számol .
Véleményünk szerint indokolatlan arra számítani, hogy a 300 milliárd Ft megtakarítá s
elérhető pusztán az elvárt hozamok csökkenésébő l fakadóan .
Megvizsgáltuk, milyen mértékben kellene májustól esnie Magyarorszá g
országkockázati felárának2Ó — vagyis közvetve a jegybanki alapkamatnak ís, hogy a
fenti 300 milliárd Ft adósságszolgálati megtakarítás realizálható legyen 2010 végéig .
Számításainkban a kockázati felár csökkenése két csatornán keresztül fejtheti ki a
hatását21 : egyfelő l direkt módon hat a fizetendő kamatok nagyságára, másfel ő l
változatlan finanszírozási stratégia és kibocsátás mellett - a 2010 januárjában
várthoz képest - aukciós árfolyamnyereséget lehet elérni a májust követő
aukciókon22. Minden egyéb hatást figyelmen kívül hagyva legalább 456 bázispontta l
kellene május elején azonnal lefelé tolódnia a hozamgörbének ahhoz, hogy a 30 0
milliárd Ft kiadáscsökkenés 2010 végéig pénzforgalmi szemléletben elérhető legyen.
A Költségvetési Tanács megítélése szerint nem megalapozott azt feltételezni, hog y
2010. májusától a teljes Ft állampapír-hozamgörbe a jelenleg 2010-re várható 6-6, 2
százalék közötti szintrő l nagyon rövid idő alatt 1,4-1,6 százalék közötti szintre zuhan .

A helyi önkormányzatok támogatását célzó el ő irányzatok módosításával a
javaslattevő egyes esetekben a 2010-es elő irányzatok 2009 . évi szintre történ ő
emelését kívánja elérni (például : szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,
kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz, stb .), legtöbbször azonban a
2009 . évinél magasabb kiadásokat kíván finanszírozni . A magasabb támogatási
összegek hátterében a helyi önkormányzatok feladathoz kötött és egyéb normatí v
támogatásának fajlagos nagyságára vonatkozó módosítási javaslatok állnak . Ezek
esetében a normatívák és a teljes támogatási összeg javasolt módosítása egymásbó l
közvetlenül levezethető kell, hogy legyen, amennyiben rendelkezésre állnak a
jogosultsági feltételeket megteremtő mutatók szintjére, illetve azok változásaira
vonatkozó információk, és az egyes költségvetési el ő irányzatokat meghatározó —
tipikusan több — normatív támogatás egymáshoz viszonyított aránya ismert .
A módosítási javaslat jelen formájában nem nyújt elegendő információt annak
megítéléséhez, hogy a támogatások fajlagos mértékének változásai valóban a
javaslat által megjelölt — módosított — kiadási el ő irányzatokat eredményezik-e . Ennek
következtében a helyi önkormányzatokra vonatkozó javaslatokról sem mint különáll ó
módosítási javaslatcsomagról (T/10554/1150), sem pedig mint egy, a kérdése k
tágabb körét érintő módosításról (T/10554/1151) nem lehet megállapítani, hog y
fiskális szempontból konzisztens-e és eleget tesz-e a kötelez ő ellentételezés
kívánalmának. Fontos megemlíteni, hogy mivel az érdemi és számszaki indoklás má r
a kormány költségvetési törvénytervezetéb ő l is hiányzott, így nem megállapítható,

20 A számításoknál a hozamgörbe párhuzamos eltolódását feltételeztük minden lejáratra .
21 A módszer így hibásan nem számol azzal a hatással, hogy a hozamgörbe eltolódása miatt a KESZ
számlán tartott pénzállományon is kevesebb lesz a kormányzat kamatbevétele, tehát a szüksége s
hozamgörbe eltolódás mértékét alulbecsli .
22 Amennyiben a májust követ ően kibocsátott instrumentumok kuponfizetését az év elején érvénye s
hozamgörbén állapítják meg, a hozamok csökkenése után az aukciókon kialakuló ár a névérték föl é
kerül . Az ebbő l eredő nyereséget szabályosan - a bruttó elszámolás elvét követve — a
kamatbevételeket növel ő tételként, nem pedig kamatkiadás csökkentő tételként kellene elszámolni, d e
ettő l a szabályozási kérdéstő l a módosító javaslat véleményezésekor eltekintünk .



hogy az el ő irányzatok módosítását milyen mértékben teszi szükségessé a fajlago s
támogatási mértékek változása és az el ő irányzatot befolyásoló tényezők és
feltevések (releváns korú, jövedelm ű , lakosság száma, ügy- és döntésszám, stb . )
közötti eltérés .

A (b) gyógyító-megelőző ellátások kiadásainak a (c) Munkaerőpiaci Alap aktív
támogatásainak, (d) a lakóingatlanok energiakorszerűsítési támogatásának, (e)
a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének, valamint a z
(f) turisztikai ágazatot támogató el ő irányzatának módosítása belső tételeket érint ,
ahol mindössze az Áht. és különösen az ellentételezés követelményének tiszteletbe n
tartása szükséges.

A módosítási javaslat egyik változtatáshoz sem f űz részletes tartalmi indoklást ( a
„részletes indoklás” sem), a (b)-(f) pontok alatt említett javaslatokat, illetve az Ú j
gazdaságfejlesztési programot pedig egyáltalán nem említi vagy magyarázza a
szöveges rész . Megítélésünk szerint ez gátolja, hogy a módosítási javasla t
előkészítésében részt nem vevő országgyű lési képviselők a javaslat várt hatásai t
megismerjék és mérlegeljék a módosításról szóló döntés (szavazás) során .

A módosító javaslatban szerepl ő kiadásoknak vannak másodlagos költségvetési
hatásai – pl . adóbevételi vonzatai is, amelyeket szintén figyelembe kell venni a
költségvetési hatások vizsgálata során . Ebbő l a szempontból a 200 milliárd Ft-os
gazdaságélénkítési program a legfontosabb kérdés, ennek másodlagos költségvetés i
hatásait azonban

	

információ hiányában – nem tudjuk megítélni . Amennyiben a
program beruházási kiadásokat tartalmaz, az megemelheti a kés őbbi évek
fenntartási kiadásait, ugyanakkor a gazdaságélénkítésnek lehetnek pozitív

	

pl .
adóbevételeket emelő – költségvetési hatásai is .

Adóbevételi vonzata szinte minden költségvetési kiadásnak lehet, amitő l magasabb
összegek esetén nem szabad eltekinteni . Ahhoz, hogy a kiadások által okozott
adóbevétel-növekedés mértékét megbecsülhessük, ismernünk kell a tervezett
kiadások szerkezetét . Feltételeztük, hogy az önkormányzatoknak szánt forrásoka t
teljes mértékben dologi jelleg ű kiadásokra fordítják majd, a gyógyító-megel őző
ellátások egyes tételei esetében pedig az el ő irányzat-emelés által finanszírozott
kiadások szerkezete megegyezik a 2008-as tényadatokéval . Az új
gazdaságélénkítési programmal kapcsolatban nem tudjuk, hogy az el ő terjesztő
milyen módon tervezi elkölteni az összeget, ezért azt feltételezzük, hogy a személy i
és dologi jellegű kiadások aránya megegyezik a (járulékokkal megnövelt)
nemzetgazdasági bruttó bértömegnek a GDP-hez viszonyított arányával, azaz 45%-a
bérhez kapcsolódik, a fennmaradó rész pedig dologi jelleg ű . Ugyanezt feltételeztük a
fennmaradó három, kisebb el ő irányzat-növelésrő l is . A személyi jelleg ű kiadások
után szja- és járulékbevételekre lehet számítani, melyek nagyságát az effektí v
kulcsok alapján összesen 35,4%-ra tesszük, a dologi jelleg ű kiadások után pedi g
25% ÁFA-bevétel várható .
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Ahogy az a fenti ábrán is látható, a 10554/1151 . számú módosító javaslat 450,8 mrd
Ft-os kiadási tételei után 46,6 milliárd Ft szja- és járulékbevétel, valamint 79,8 milliár d
Ft ÁFA-bevétel várható .2 3
A módosító indítvány fentebb részletezett másodlagos adóbevételi hatásainak a
figyelembe vételével a kamatkiadásokon elérni szükséges megtakarítási cél 173, 6
milliárd Ft-ra csökken . Ez 281 bázispontos hozamgörbe eltolódás mellett valósulha t
meg, tehát május elején a hozamgörbe szintjének 4 százalék alatti értékre kellen e
azonnal leesnie . Ez negatív reálkamatot jelentene, ami rendkívül messze esik a piac i
várakozásoktól .

Osszefoglalva, mind az itt tárgyalt 1151 . számú, mind az ehhez részben hasonló
1150. számú módosító javaslattal kapcsolatban a stabilitási tartalék elvonása
tekinthető a legkritikusabb pontnak .

3/c válasz:

További tartalékot igénylő módosító javaslat
A T/10554/392 . számú módosító javaslat indoklása szerint „A pénzügyi
kőzvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló tőrvény feltételrendszerének
megfelelően az állam összességében 300 milliárd Ft-ot fordíthat hitelintézetbe n
történő tőkeemelésre, mely keretbő l 2009-ben eddig 30 milliárd Ft került
felhasználásra . A fennmaradó 270 milliárd Ft felhasználási lehetőségének 2010. év
végéig történő meghosszabbítása rugalmasan b ővítheti a gazdasági válság
lekűzdésének eszkőztárát.”

A Költségvetési Tanács nem foglal állást abban a tekintetben, hogy az intézkedés (a
tőkeemelés lehetőségének meghosszabbítása 2010 végéig) a gazdaságpolitik a
egészének szempontjából jó és helyes döntés-e, de felhívja a figyelmet, hogy a GD P
több mint 1 százalékának esetleges felhasználása érdemi hatással lehet a
költségvetés alakulására . Az Áht. 8/A § (3) bekezdése értelmében csak tulajdon i
részesedések értékesítése minősül finanszírozási célú pénzügyi m űveletnek, tehát

23 A 10554/1150 . számú módosító javaslat 175,8 mrd Ft-os kiadási tételei után is várható 44 milliárd Ft
ÁFA-bevétel, ez a táblázatban az egyszer űség nincs külön feltüntetve, hanem részét képezi a 79, 8
milliárd Ft-os összes ÁFA-bevételnek .



amennyiben az állam 2010 során tőkét emel valamely hitelintézetben, akkor az erre
fordított teljes összeget kiadásként azonnal el kell számolni . Erre az esetre a
benyújtott költségvetési törvényjavaslat semmilyen tartalékot nem tartalmaz . 24

3/d válasz:

Céltartalékot módosító javasla t

A T/10554/588, T/10554/589, T/10554/662 és a T/10554/1448 számú módosítássa l
kapcsolatban az alábbi észrevételt tesszük :

A X. Miniszterelnökség fejezet, 20 . cím, 2 . Céltartalék alcím csökkentésére tett
módosítások kapcsán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a költségvetési törvényjavasla t
6 . és 7 . §-a értelmében a kormány a céltartalékként elhatárolt összeget csa k
különféle bérjelleg ű juttatások kifizetésére fordíthatja a közszférában a következ ő év
folyamán . A céltartalékból dologi vagy felhalmozási kiadásokra átcsoportosítot t
összeg ugyanúgy rontja a költségvetési egyenleget, mint a fentebb már tárgyalt több i
hasonló módosító javaslat (lásd „Formailag egyensúlyos, valójában nem egyensúlyo s
javaslatok") .

A 1448 sorszámon benyújtott bizottsági módosító javaslat egyrészt 16 milliárd Ft-ta l
kívánja csökkenteni a céltartalékot a gyógyító-megel őző ellátás javára . A javaslat ezt
az összeget kiegészíti további 22 milliárd Ft-tal, aminek elképzelt fedezetét
„egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek” névvel illeti . A
Költségvetési Tanács véleménye szerint megalapozatlan, nem valós bevétel a z
elképzelt fedezet, és mint ilyen, érdemben veszélyezteti a kit űzött költségvetés i
egyenleg-cél teljesülését .

4. válasz:

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

A T/10554/8. számú módosító javaslattal kapcsolatban az alábbi észrevétel t
tesszük :
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ő l szóló 1997 . év i
CXXIV. törvény 4 . § (2) pontja szerint az egyházakat nem csak a magánszemélyek
jövedelemadójából kifejezetten felajánlott 1%-okból ered ő összeg illeti meg, hanem
ugyanezen § (3)-(4) bekezdése szerint meghatározott további támogatás is megilleti .
A módosító javaslat a nevezett tételt a központi alrendszer azon elő irányzatai közé
kívánja beemelni, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az elő irányzattól 2 5
(10 . számú mellékletbe) .
Mivel a (3)-(4) bekezdésben leírtakra a kormányzatnak semmilyen ráhatása ninc s
(nem áll módjában befolyásolni az összeget), ezért az Aht-nak való megfelelé s

24 Tekintettel arra, hogy a magyar elszámolási szabályoktól eltérően az ESA'95 módszerta n
szerinti szabályok a pénzügyi részesedések vásárlását, illetve a tőkeemelést nem tekinti kiadásnak, a
szóban forgó tőkeemelés nem feltétlenül jelenti a maastrichti hiánymutató romlását . Ugyanakkor fe l
kell hívni a figyelmet, hogy amennyiben az állam veszteséges hitelintézetben hajt végre t őkeemelést,
akkor az erre fordított összeget az ESA'95 módszertan szerint is azonnal kiadásként kell elszámolni .
25 Köznyelvi megnevezés szerint ezek az ún . felülrő l nyitott elő irányzatok .



érdekében a XX. fejezet 11 . cím, 39. alcím 5 . jogcím-csoportnál szereplő „Egyházi
alapintézmény-mű ködés, Szja rendelkezése és kiegészítése” álláspontunk szerin t
szerepeltethető a külső tételeket felsoroló törvényi Iistában . 26 Amennyiben a szóba n
forgó tételt a törvény küls ő tétellé nyilvánítja, akkor az Áht . 12 . § (5) bekezdése
értelmében a kiadás a költségvetési törvény kifejezett rendelkezése nélkül i s
teljesíthető . Javasoljuk tehát kapcsolódó módosító javaslat benyújtását a küls ő tétellé
nyilvánítás érdekében .

26 A Költségvetési Tanács T/10554/3 számú „Jelentés a Magyar Köztársaság 2010 . év i
költségvetésérő l szóló törvénytervezetrő l” című véleményének 5 . fejezete 2 . pontjában (A külső tételek
listájának jogszabályi helye) már jeleztük, hogy az irányadó törvényi szabályozásra épülő határozott
álláspontunk szerint a külső tételek felsorolásának az Áht-ban a helye . Ebben a kiadványunkban a
külső-belső elválasztást a 2 . mellékelt részletezettségi szintjén végeztük el, ezért jelen módszertanunk
szerint ez az elő irányzat egy olyan belső tétel (Egyéb kiadások) egyik kisebb összetev őjeként
szerepel, amit a többi résztétel miatt a bels ők közé kellett sorolnunk . Következésképpen erre a tételre
nem áll rendelkezésre technikai kivetítés .



A Költségvetési Tanács vélemény e

a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló T/l0679 számú törvényjavaslatról és a törvényjavaslatho z

benyújtott módosító javaslatokró l

A Költségvetési Tanács nem ért egyet a T/10679 számú törvényjavaslat 2 . § (1 )
bekezdésében foglaltakkal, mivel az államháztartás központi alrendszeréne k
költségvetési mérlegét az átláthatóság érdekében konszolidáltan tartja célszer űnek
bemutatni . Nem szolgálja az átláthatóságot, ha a költségvetési prezentációban
mintegy 1500 milliárd Ft értékben maradnak meg olyan kiadási (és velük egyenl ő
bevételi) tételek, amelyek 2010. január 1-jét ő l már nem létez ő , korábbi alrendszere k
közti virtuális pénzáramlásokat jelenítenek meg a központi alrendszerre vonatkozó
mindenfajta közgazdasági tartalom nélkül .

1. A Költségvetési Tanács javasolja a benyújtott törvényjavaslat 2 . § (1 )
bekezdését törlő módosító javaslat benyújtását és elfogadását .

2. A Költségvetési Tanács nem javasolja az alábbi módosító javaslato k
elfogadását.

T/10679/21 :

Tartalom : A módosító javaslat el kívánja törölni a takarékos állami gazdálkodásról é s
a költségvetési felel ősségrő l szóló 2008 . évi LXXV. törvény által bevezetett szabályt ,
miszerint az állami cégek eredményét a költségvetési hiányban el kell számoln i

A Költségvetési Tanács véleményének indoklása :
A módosító javaslat indoklása téves, mivel a költségvetési elszámolásoknak nem kel l
feltétlenül összhangban lenniük a magánjogi, cégjogi szabályokkal . A gazdaság i
társaságok háromféle pénzügyi kimutatást készítenek : mérleg, eredmény-kimutatá s
és pénzforgalmi kimutatás. Az Országgyű lés által tárgyalt költségvetés i
törvényjavaslat funkciójában ezek közül egyiknek sem feleltethető meg . A
költségvetési törvényjavaslat nem kívánja mérni sem az állam
nyereségétiveszteségét27 , sem az állam likviditásának alakulását 28 . A költségvetési
terv bár számviteli jelleg ű információkon alapul - nem egy számviteli kimutatás . A
költségvetési egyenleg célja informálni a képviselőket és az állampolgárokat a
közösségi pénzügyek alakulásának fő irányáról .

27 Ha az állam nyereségét/veszteségét kívánnánk a költségvetési egyenleg-mutatóval mérni, akko r
például nem kellene kiadásként elszámolni a beruházásokat, viszont el kellene számolni a
felhalmozott, de még ki nem fizetett kamatkiadásokat . Nyilvánvaló aszimmetria a mai magya r
elszámolási rendszerben, hogy a pénzügyi eszközök értékesítését nem számolja el bevételként ,
viszont kiadásként számolja el a pénzügyi eszközök vásárlását. Ez is azt mutatja, hogy a költségvetési
egyenleg-mutató nem valamely közgazdasági szempontból értelmes fogalom mérését szolgálja ,

fanem valamilyen kormányzati és intézményi viselkedésre kíván ösztönözni .
Ha az állam likviditási helyzetének mérése lenne a cél, akkor például nem kellene kiadáskén t

elszámolni az adósságátvállalásokat, viszont bevételként kellene elszámolni a pénzügyi eszközö k
értékesítésébő l származó bevételeket.



Tekintettel arra, hogy a rendszerváltás óta a költségvetési politika rendszeresen élt a
költségvetési hiány kozmetikázásának lehet őségével az állami tulajdonú társaságo k
veszteségének késleltetett elszámolása formájában (MÁV, Bábolna, MTV, korábba n
MVM, stb .), az átláthatóság és hitelesség megteremtésének elemi feltétele a 2010 .
január 1-jétő l hatályos (de már a 2010. évi költségvetési törvényben alkalmazandó)
elszámolási szabály megtartása és következetes betartása .
Csak abban az esetben nem lenne szükség a szóban forgó elszámolási szabályokra ,
ha törvény írná elő , hogy a többségi állami tulajdonú társaságok veszteségét a
mérlegkészítés évében minden esetben, teljes egészében meg kell téríteni, illetve a
nyereséget osztalékként el kell vonni .
A kihirdetett, 2010 . január 1-jétő l hatályos és a 2010 . évi költségvetési törvény
készítése során alkalmazandó szabály szellemében összhangban van az európa i
statisztikai normákkal, eltörlése egyértelm ű visszalépést jelentene az átláthatósá g
területén.

T110679/22 :

Tartalom : A módosító javaslat indoklása szerint „A pénzügyi kőzvetítőrendszer
stabilitásának erősítésérő l szóló tőrvény feltételrendszerének megfelelően az állam
összességében 300 milliárd Ft-ot fordíthat hitelintézetben történ ő tőkeemelésre, mely
keretből 2009-ben eddig 30 milliárd Ft került felhasználásra . A fennmaradó 270
milliárd Ft felhasználási lehetőségének 2010. év végéig történő meghosszabbítása
rugalmasan bővítheti a gazdasági válság leküzdésének eszköztárát . ”

A Költségvetési Tanács véleményének indoklása :
A Költségvetési Tanács nem foglal állást abban a tekintetben, hogy az intézkedés (a
tőkeemelés lehetőségének meghosszabbítása 2010 végéig) a gazdaságpolitik a
egészének szempontjából jó és helyes döntés-e, de felhívja a figyelmet, hogy a GD P
több mint 1 százalékának esetleges felhasználása érdemi hatással lehet a
költségvetés alakulására. Az Áht. 8/A § (3) bekezdés i), illetve 1) pontja értelmében
csak tulajdoni részesedések értékesítése min ősül finanszírozási célú pénzügyi
m űveletnek, tehát amennyiben az állam 2010 során tőkét emel valamely
hitelintézetben29, akkor az erre fordított teljes összeget kiadásként azonnal el kel l
számolni. Erre az esetre a benyújtott költségvetési törvényjavaslat semmilye n
tartalékot nem tartalmaz 30, tehát a javaslat ebben az értelemben ellentételezé s
nélküli .

T/l 0679/35 :

Tartalom: A módosító javaslat értelmében a szülő t a pedagógiai szakszolgáltatáson ,
gondozói tanfolyamon való megjelenés, illetve részvétel napján átlagkereset illetn é
meg a továbbiakban is .

29 Kivéve, hogyha többségi állami tulajdonú hitelintézetrő l van szó .
30 Tekintettel arra, hogy — a magyar elszámolási szabályoktól eltér ően — az ESA'95 módszerta n
szerinti szabályok a pénzügyi részesedések vásárlását, illetve a tőkeemelést nem tekinti kiadásnak, a
szóban forgó tőkeemelés nem feltétlenül jelenti a maastrichti hiánymutató romlását . Ugyanakkor fel
kell hívni a figyelmet, hogy amennyiben az állam veszteséges hitelintézetben hajt végre t őkeemelést ,
akkor az erre fordított összeget az ESA'95 módszertan szerint is azonnal kiadásként kell elszámolni .



A Költségvetési Tanács véleményének indoklása :
A javaslat elfogadása esetén keletkez ő — be nem mutatott — kiadási többletnek nincs
ellentétele, ezért a költségvetési hiányt növelné .

T/10679/67 :

Tartalom: A módosító javaslat a jöv őben közüzem típusú költségvetési szervek
számára is engedélyezné a hitelfelvételt a saját tulajdonú vagyon terhére .
A Költségvetési Tanács véleményének indoklása :
A javaslat jelentősen csökkenti a kormány képességét a költségvetési hián y
kontrollálására .

T/10679/68 :

Tartalom: A társadalmi párbeszéd el őmozdítására, valamint az „ágazati párbeszé d
bizottságok” támogatására fordított összeget a szaktörvény jelenleg a
járulékbevételek arányában határozza meg . A módosító javaslat ehelyett a 2010 . év i
összeghez viszonyított inflációsindexálást ír elő .
A Költséqvetési Tanács véleményének indoklása :
A kiadási tétel várható alakulására két tényez ő lehet hatással : mivel változatla n
járulékkulcsok mellett hosszabb távon az inflációt valószín ű leg meghaladja a
járulékbevételek növekedése, ezért az inflációs indexálás a tétel növekedési ütemé t
fékezi a kihirdetett törvényhez képest. Ugyanakkor az elkövetkez ő években a
járulékkulcsok várhatóan csökkennek, ezért a módosító javaslat elfogadása a
következő években inkább a tétel növelését jelenti . Természetesen általáno s
megfontolások alapján sem az inflációs indexálás, sem a járulékbevételekhez köté s
nem indokolt, még ha kis összegben is, de rossz precedenst teremt .

T/10679/79 és T/10679/85 :

Tartalom: A módosító javaslatok szerint a javaslatban megjelölt feltételeknek elege t
tevő munkáltatóknál alkalmazásban álló, a javaslatban felsoroltaknak megfelelő
hallgatók munkajövedelme a mindenkori minimálbér kétszereséig az ösztöndíjja l
azonos megítélés alá essen az adózás és a társadalombiztosítási járuléko k
szempontjából tehát adóalapba beleszámító, ám adóterhet nem visel ő jövedelem
legyen .
A Költségvetési Tanács véleményének indoklása :
A javaslat hatással van mind a személyi jövedelemadó, mind a társadalombiztosítás i
járulékbevételekre . A közvetlen bevételi hatás nagyságát befolyásolja, hogy a
javasolt intézkedés milyen módon és mértékben változtatja meg az érintett hallgató i
és munkáltatói kör viselkedését : hány, eddig bejelentett munkaviszonnyal ne m
rendelkező hallgató jelenik meg a munkaer őpiacon, hogyan módosul a hallgatók
munkajövedelmének megoszlása és milyen mértékben váltja ki a hallgató k
foglalkoztatása más munkavállalókét . Tekintettel arra, hogy az adó é s
járulékbevételek az Áht . értelmében külső tételek, ezek módosításának feltétele a K F
tv szerint, hogy a javaslattevő megjelölje a kötelező ellentételezés forrását . Ez akkor
tehető meg, ha a javaslat elsődleges és áttételes közpénzügyi hatásai ismertek . A



módosítási javaslat ezeket a – kétségkívül létező – hatásokat nem számszerűsíti, és
ezek alapján ellentételezést nem jelöl meg . Az MKKT véleménye szerint ezen okok
miatt a módosítási javaslat nem felel meg az Áht . és a KF tv . rendelkezéseinek, íg y
további tárgyalásra nem alkalmas .

T/10679/86 :

Tartalom : A módosítási javaslat a szakorvosi járóbeteg-ellátás liberalizálását hivatot t
elősegíteni azzal, hogy a társadalombiztosítással nem szerz ődött szakorvosokat –
amennyiben a jogszabályban rögzített feltételeknek eleget tesznek – regisztrálja, é s
a tő lük igénybe vett ellátás díját a társadalombiztosítással szerződött orvosok é s
intézmények esetében megjelölt mértékig – utólag megtéríti a szolgáltatást igénybe
vevőnek .
A Költséqvetési Tanács véleményének indoklása :
A javaslat nagyléptékű változást kíván bevezetni a járóbeteg-ellátás
finanszírozásában, a szolgáltatók közötti választás lehetőségének bővítése és a
verseny ösztönzése révén . A javaslat közpénzügyi hatása elsősorban abból fakad ,
hogy újabb, magántulajdonban lévő szolgáltatók bevonásával – változatla n
esetszámot és esetösszetételt feltételezve - a nagyobbrészt önkormányzati tulajdon ú
és fenntartású szakellátó intézményeknek jutó állami források lecsökkennek .
Tekintettel arra, hogy a szakellátó intézmények költségeinek keresleti rugalmasság a
igen csekély – tehát a csökken ő esetszámra nem tudnak költségekkel reagálni - ,
várható, hogy jelent ős számú új magán szakellátó intézmény megjelenése nyomán a
már szerződött – és tipikusan közösségi tulajdonban lév ő – intézmények pénzügyi
helyzete romlik .

T/10679/88 :

Tartalom: A módosító javaslat az erd ővédelmi járulékot, az erdővédelmi bírságot é s
az erd őgazdálkodási bírságot kiveszi a központosított bevételek közül .
A Költséqvetési Tanács véleményének indoklása :
A javaslat elfogadásának következménye az lenne, hogy a szóban forgó bevételeke t
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a néhány évvel ezelőtti
szokásoknak megfelelően - egyéb célokra költené el, ami a kiadások ellentételezé s
nélküli növekedését és ez által a költségvetési egyenleg romlását okozná .
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