T/10554/1526.
Az Országgyűlés
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottságának
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságának

Európai ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági és informatikai
bizottságának

Honvédelmi és rendészeti
bizottságának

Ifjúsági, szociális és családügyi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtóbizottságának

Külügyi és határon túli magyarok
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

Sport- és turisztikai
bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
T/10554. sz. törvényjavaslat
újból megnyitott részletes vitájához
II. rész
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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 bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi 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 turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú
törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott 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., /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.,
/1466., /1467., /1474., /1477., /1478., /1479., /1496., /1497., /1506., /1517., /1518., /1519. számú
módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat.
Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.
Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzatmegjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat
jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 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 vonatkozik, 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 bizottság
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.
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1. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők
- kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a
törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított előirányzatok cím, 5. számú mellékletben szereplő 8. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és 20. Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló előirányzatot már felhasznál[ásra került]ták.
Indokolás a T/10554/1506-1. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2. Szabó Lajos képviselő - a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 11. §
felvételével:
11. § (1) A pénzügyminiszter - a Kormány előzetes jóváhagyásával, a pénzügyi közvetítőrendszer
stabilitásának fenntartása érdekében - a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező hitelintézetben a Magyar Állam nevében és javára részesedést és egyéb befolyást szerezhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2010. december 31-ig teljesíthet, legfeljebb a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 2009. december 31-ig fel nem használt részének mértékéig.
(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetést a 2010. évben a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet felhalmozási jellegű kiadásai között kell önálló
jogcím-csoporton elszámolni. E kiadás összegével a fejezet tervezett kiadása 2010. évben túlléphető.
Indokolás a T/10554/392. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők
- kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a
törvényjavaslat 18. § módosítását javasolják:
18. § (1) [A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban Atv.) 7. §-ában meghatározott – a központi költségvetési támogatás éves mértékére vonatkozó – rendelkezés 2010-ben nem alkalmazható.
(2) Az Atv. 8. §-ának (7) bekezdésében szereplő számítási mód 2010-ben nem alkalmazható.
(3)] A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos költségek 2010. évi kiadási előirányzata 2 219,0 millió forint.
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(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 1000,0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok előszűrését és ügyintézését - előzetes megállapodás
alapján - az OTKA Bizottság a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.”
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogszabály-szerkesztési szempontokra figyelemmel pontosítottuk.
Indokolás a T/10554/1506-9. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők
- kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a
törvényjavaslat 26. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
26. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az
adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon
megállapít[ásra kerülő]andó nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.
Indokolás a T/10554/1506-2. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. Ikvai-Szabó Imre képviselő - a törvényjavaslat 29. § kiegészítését javasolja a következő
új (14) bekezdés felvételével:
„ 29.§ (14) Az Országgyűlés felhatalmazza a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert,
hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XVII. Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium fejezet, 12. cím, 5. alcím, 2. Útpénztár jogcím-csoportból a települési önkormányzati belterületi közutak felújítására, korszerűsítésére, legfeljebb 7 500,0 millió forint mértékig átcsoportosítsa. A
támogatás az illető önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott program, illetve kötelezettségvállalás alapján a 2009 . naptári éven túlnyúló, legkésőbb 2010. december 31.-ig befejeződő, a települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó belterületi közutak kapacitást nem növelő felújítására, korszerűsítésére az e célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támogatása pályázati
úton adható.”
Indokolás a T/10554/1144. 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.

6. A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 30. § módosítását javasolja:
(2) [Amennyiben a tárgyév november 30-áig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok teljesülése együttesen eléri az éves előirányzat 89,0%-át, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át lehet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a
továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsátani.] A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben
megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven
felül teljesülő előirányzatok összegét.
(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat
teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások
és a munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (1518. sz. jav. - 31.§), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1518. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 31. § módosítását javasolja:
(2) [Amennyiben a tárgyév november 30-áig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok teljesülése együttesen eléri az éves előirányzat 89,0%-át, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani.] A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti
személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa
meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által
meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem
haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.
(3) Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (1518. sz. jav. - 30.§), pontjában foglaltakkal.

6
Indokolás a T/10554/1518. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők
- kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a
törvényjavaslat 38. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról az európai uniós egységes területalapú támogatások megelőlegezésének céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
alapján meghatározott, 2010. évben kifizet[ésre kerülő]endő, EMGA által megtérítendő egységes
területalapú támogatások összegét.
Indokolás a T/10554/1506-3. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők
- kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a
törvényjavaslat 40. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról felvett hitel azon részét, amelyet az MVH
2010. december 31-ig nem törlesztett, illetve köztartozásként nem [került behajtásra] hajtották be,
a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és
egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.
Indokolás a T/10554/1506-4. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert,
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 46. § (4) bekezdés módosítását javasolják:
(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett
illetékbevétel 4%-[a]át, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-[a]át az APEH visszatart[ásra kerül]ja.
Indokolás a T/10554/1506-5. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság
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- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

11. Szabó Lajos képviselő - a törvényjavaslat 49. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:
[(3) Az 50. § (2)-(3) bekezdése szerinti egyházi és kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának
(13) bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyházak,
b) a Közokt. tv. 95/C. §-ának (6) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi önkormányzatok,
c) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:
Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkormányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó települési és területi kisebbségi önkormányzatok,
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 127/A. § alapján
szociális feladatot ellátó egyházak
– az 1. számú melléklet XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3.
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport és a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi
normatíva kiegészítés jogcím-csoport előirányzatáról – vehetik igénybe. Az a), c) és d) pont
szerint az intézményt átadó helyi önkormányzat, a b) pont esetén a kötelező feladatát el nem
látó helyi önkormányzat a fenti előirányzatok kezelésére jogosult szerv fizetésre kötelező határozata alapján teljesíti megtérítési kötelezettségét a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.]
Indokolás a T/10554/390. 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.

12. Béki Gabriella, Velkey Gábor és Gulyás József képviselők - a törvényjavaslat 50. §
kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:
„50.§ (5) Szoctv. 4. § (1) bekezdés md) pontjában meghatározott szociális közfeladatot ellátó intézménynek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14. § b) pontja szerinti civil
fenntartója a normatív hozzájáruláson túl kiegészítő támogatásra jogosult külön jogszabály szerint.
Ennek mértéke a Szoctv. 94/D. §-a szerint az intézménnyel megállapodást kötött pszichiátriai és
szenvedélybeteg, fogyatékos személy (látás, mozgás, értelmi- és halmozottan fogyatékos személyek) ellátott után a 3. számú melléklet 11. g)-h) és 12 aa)-ab); bcb) pontjaiban megállapított normatíva 40 %-a.
Indokolás a T/10554/1154. 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.
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13. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert,
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolják:
51. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2010. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség
Program és a parlagfű mentesítés feladatai. Felhasználás[a]át a 2011. évi költségvetési törvényben
[kerül]kell megtervez[ésre]ni.
Indokolás a T/10554/1506-6. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/571. számú módosító javaslathoz
() - a törvényjavaslat 63. § (5) bekezdés módosítását javasolja:
(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív
Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 12. számú mellékletben a 2007[2010.] 2012. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás
együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155.
takkal.

(1466. sz. jav. - 12.mell.17.),

pontjában foglal-

Indokolás a T/10554/1466. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

15. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert,
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 64. § módosítását javasolják:
64. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai
uniós támogatás [kerül] felhasználására 2010-ben [felhasználásra] kerül sor, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára –
bevételi és kiadási oldalon egyaránt – és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa. Az átcsoportosítás – a részben az Európai Unió illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
jogcím-csoport előirányzatának kivételével – nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.
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Indokolás a T/10554/1506-7. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert,
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
(3) A költségvetési támogatás azon részét, amelynek kifizetése a (2) bekezdés alapján történt, az
Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás rendelkezésre állása után –
amennyiben szükséges – vissza kell pótolni azon költségvetési előirányzatra, amely előirányzatról a
megelőlegezett összeget korábban átcsoportosít[ásra került]ották.
Indokolás a T/10554/1506-8. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17. Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert,
Cseresnyés Péter, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/890. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 66. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
(3) A Nemzeti Fejlesztési Terv, az I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az EQUAL valamint az
Interreg programok 2010-ben elszámol[ásra kerülő]t európai uniós bevételeit a XLII. A központi
költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.
Indokolás a T/10554/1506-10. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Dr. Jánosi György képviselő - kapcsolódva a T/10554/664. számú módosító javaslathoz () - 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 vásárlásához, műszakitechnikai fejlesztéséhez nyújtott hozzájárulás fedezetéül szolgál. [A bérbeadó által a szerződés
szerint kiállított számlán szereplő összegű bérleti díjat közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Zrt. engedélyező nyilatkozata alapján.] A folyósított összegből az arányosítás alap-
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ján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal
szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21.
foglaltakkal.

(1474. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/10554/1474. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

19. Szabó Lajos képviselő - a törvényjavaslat 83. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
83. § (1) Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2010. évben [250 000,0 millió] 238,4 milliárd forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre
vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2010. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése
alapján 2010. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.
Indokolás a T/10554/391. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20. Dr. Gyimesi Endre képviselő - a törvényjavaslat 85. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
85. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete
alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: [8,0] 25,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: [15,0] 50,0 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: [8,0] 25,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: [25,0] 50,0 millió forint.
Indokolás a T/10554/344. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21. Dr. Jánosi György képviselő - kapcsolódva a T/10554/664. számú módosító javaslathoz () - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
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13 Média közalapítványok támogatása
[1] 2 [Magyar] Hungária Televízió Közalapítvány támogatása

2 345,5

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (1474. sz. jav. - 82.§(5)), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1474. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22. Szabó Lajos képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 3. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
14 Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása
3 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási
többletfeladatokra
110,0 kiad.
Indokolás a T/10554/389. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23. Dr. Kelemen András képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3.
cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[17 356,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[32 056,7]

16 356,4

/-1000,0 tám./

31 056,7

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[17 542,9]
3 Dologi kiadások
[32 243,2]
32 056,7
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27.
foglaltakkal.

17 356,4

(1359. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c4.alc1.jcs),

Indokolás a T/10554/1359. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

pontjában

12

24. Dr. Kelemen András képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3.
cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[17 356,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[32 056,7]

16 456,4

/-900,0 tám./

31 156,7

/-900,0 kiad./

Megjegyzés: Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[17 542,9]
17 356,4
3 Dologi kiadások
[32 243,2]
32 056,7
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28.
foglaltakkal.

(1360. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c4.alc2.jcs),

pontjában

Indokolás a T/10554/1360. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
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]
39,6
/-40,4 tám./
1 Működési költségvetés
[1 Személyi juttatások]
[ 19,1]
/-19,1 kiad./
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 4,8]
/-4,8 kiad./
[3 Dologi kiadások]
[ 16,5]
/-16,5 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (9. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c3.alc3.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/9. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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26. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
X. fejezet 9. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
támogatása
[ 370,1]
410,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 369,8]
410,2

/+40,4 tám./
/+40,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (9. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/9. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

27. Dr. Kelemen András képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9.
cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[1 203,0] 2 203,0
[ 967,0]

1 967,0

/+1000,0 tám./
/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (1359. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1359. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28. Dr. Kelemen András képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9.
cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
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2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és
a csángó magyarok támogatása
[3 475,3]
4 375,3
/+900,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 178,3]
4 078,3
/+900,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (1360. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1360. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29. Mádi László képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
5 Regionális Államigazgatási Hivatalok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[7 166,7]

7 106,7

/-60,0 tám./

[1 128,9]

1 068,9

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30.
1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(430. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím),

31.

(430. sz. jav. -

Indokolás a T/10554/430. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30. Mádi László képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[9 560,2]

9 540,2

/-20,0 tám./

[ 922,0]

902,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29.
1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(430. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c),

31.

(430. sz. jav. -

Indokolás a T/10554/430. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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31. Mádi László 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 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Tiszadob, Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada községekben
80,0
/+80,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
80,0
/+80,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29.
1.mell.XI.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(430. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c),

30.

(430. sz. jav. -

Indokolás a T/10554/430. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32. Mádi László 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
40,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 140,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36.
jában foglaltakkal.

[ 140,5]
100,5

100,5 //-40,0 kiad./

(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs),

pont-

Indokolás a T/10554/421. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a
Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33. Dr. Czira Szabolcs 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
10,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 140,5]

[ 140,5]
130,5

130,5 //-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (847. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj14.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/847. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34. Dr. Czira Szabolcs 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
20,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 140,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35.
jában foglaltakkal.

[ 140,5]
120,5

120,5 //-20,0 kiad./

(865. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs),

pont-

Indokolás a T/10554/865. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a
Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35. 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 kosárlabdapálya és játszótér építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (865. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/865. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a
Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36. Mádi 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 Tiszavasváriban tenisz- és kosárlabdapálya, valamint lakótelepi
játszótér építése
40,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
40,0

/+40,0 tám./
/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/421. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a
Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37. Dr. Czira Szabolcs képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
14 Törteli játszótér létesítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (847. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/10554/847. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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38. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
3 Igazságügyi Hivatal
[4 930,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 819,1]

4 730,9

/-200,0 tám./

619,1

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (11. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.címúj4.jc.), 40. (11. sz. jav. 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/11. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIV. fejezet 7. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím felvételével:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
7 Rendőrség
4 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése illetve
kártalanítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38.
1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

(11. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c),

40.

(11. sz. jav. -

Indokolás a T/10554/11. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József 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

19
1 Ágazati célfeladatok
7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek
100,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 179,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38.
1.mell.XIV.fej.7.címúj4.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

[ 179,0]
79,0

(11. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c),

79,0 //-100,0 kiad./
39.

(11. sz. jav. -

Indokolás a T/10554/11. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41. Domokos László és Babák Mihály 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]
53,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 174,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85.
pontjában foglaltakkal.

/-350,0 tám./
/-350,0 kiad./

(131. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42. 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 504,9

/-20,0 tám./
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (174. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/10554/174. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
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- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 518,9

/-6,0 tám./
/-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (176. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3jc.), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/176. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44. 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 424,9

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (177. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/177. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45. 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 424,9

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (180. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/180. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46. 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]
263,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 384,9

/-140,0 tám./
/-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (195. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/195. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 444,9

/-80,0 tám./
/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (206. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/206. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. 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]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71.
pontjában foglaltakkal.

1 374,9

/-150,0 kiad./

(217. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.),

Indokolás a T/10554/217. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49. 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]
343,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 464,9

/-60,0 tám./
/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (224. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/224. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50. Font 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]
103,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 224,9

/-300,0 tám./
/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (646. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/646. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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51. Erdős Norbert 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 424,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92.
pontjában foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

(761. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/761. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52. Erdős Norbert 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]
378,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 499,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91.
pontjában foglaltakkal.

/-25,0 tám./
/-25,0 kiad./

(762. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/762. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Erdős Norbert 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]
378,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 499,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82.
pontjában foglaltakkal.

/-25,0 tám./
/-25,0 kiad./

(771. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/771. 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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54. Erdős Norbert 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 424,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83.
pontjában foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

(772. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/772. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55. 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]
297,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 418,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79.
pontjában foglaltakkal.

/-106,0 tám./
/-106,0 kiad./

(815. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.),

Indokolás a T/10554/815. 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.

56. 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]
203,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 324,9

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (869. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/10554/869. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57. 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]
203,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[1 524,9]

1 324,9

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (872. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/872. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58. Horváth István és dr. Braun Márton 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]
353,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 474,9

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (952. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8jc.), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/952. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

59. Horváth István és dr. Braun Márton 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]
353,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 474,9

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88.
pontjában foglaltakkal.

(953. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/953. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60. Horváth István és dr. Braun Márton 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]
373,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 494,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81.
pontjában foglaltakkal.

/-30,0 tám./
/-30,0 kiad./

(954. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/954. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

61. Horváth István és dr. Braun Márton 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]
303,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 424,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89.
pontjában foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

(955. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/955. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62. Horváth István és dr. Braun Márton 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]
203,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 324,9

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90.
pontjában foglaltakkal.

(956. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/956. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

63. 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]
303,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 424,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84.
pontjában foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

(1391. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/1391. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

64. 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]
203,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 324,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86.
pontjában foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

(1412. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/1412. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

65. 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]
323,8

/-80,0 tám./
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[1 524,9]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93.
pontjában foglaltakkal.

1 444,9

/-80,0 kiad./

(1418. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/1418. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66. 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]
203,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 324,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94.
pontjában foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

(1419. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/1419. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67. 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]
343,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 524,9]
1 464,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87.
pontjában foglaltakkal.

/-60,0 tám./
/-60,0 kiad./

(1420. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc),

Indokolás a T/10554/1420. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68. Hadházy Sándor képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja 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 Csobánkai szilárd burkolatú úthálózat kiépítése
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (869. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/869. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69. Hadházy Sándor 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 Budakalász és Pomáz területén az M0 körgyűrű északi hídjához kapcsolódó elkerülő út 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 57. (872. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/872. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Sóki gödör rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (224. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/224. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Nagykőrösön a Vásártér fejlesztése
150,0
2 Felhalmozási költségvetés
150,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

/+150,0 tám./
/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (217. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/217. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Az abonyi városi piac átépítése
100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (180. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/180. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

31

73. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Abony belterületi földútjainak útalappal történő ellátása
100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (177. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/177. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Abonyban járdaépítés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (174. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/174. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

75. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Abonyban fedett buszvárók kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

6,0

/+6,0 tám./

6,0

/+6,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (176. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/176. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Nagykőrösön „a déli elkerülő út” megépítése
140,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
140,0

/+140,0 tám./
/+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (195. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/195. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77. Font Sándor 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 Kiskőrösön régi piactér helyett korszerű vásárcsarnok kialakítása
/+300,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
300,0

300,0
/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (646. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/10554/646. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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78. 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 felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
3 Az abonyi Kossuth tér rendezése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (206. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/206. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79. Tasó 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 Nyírmártonfalva községben helyi piac, játszótér,
106,0
közpark, sportudvar kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
106,0

/+106,0 tám./
/+106,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (815. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/815. 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.

80. 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
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4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
10 56. sz. főút és Szekszárd, Sárvíz u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése
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 58. (952. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/952. 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.

81. 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 56. sz. főút és Szekszárd, Gróf P. u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése
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 60. (954. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/954. 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.

82. 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 Bélmegyer belterületi utak fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (771. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/771. 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.

83. 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 Csárdaszállás Kisezüsti út burkolatának megépítése
100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (772. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/772. 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.

84. 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 Tetétlen belterületi utak fejlesztése
100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (1391. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1391. 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.

85. Domokos László és Babák Mihály 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 Békésszentandrás belterületi utak fejlesztése
350,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
350,0

/+350,0 tám./
/+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (131. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86. 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 utak fejlesztése
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (1412. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/10554/1412. 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.

87. 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:
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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 Kabai belterületi utak fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (1420. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1420. 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.

88. 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 56. sz. főút és Szekszárd, Kecskés F. u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése
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 59. (953. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/953. 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.

89. 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
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10 56. sz. főút és 5112. sz. ök. út (Szekszárd, Palánki út) csomópontjának körforgalmúvá 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 61. (955. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/955. 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.

90. 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 6. sz. főút és 63. sz. főút csomópontjának átépítése
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (956. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/956. 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.

91. 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 Tarhos belterületi utak fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (762. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/762. 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.

92. 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 Murony belterületi utak fejlesztése
100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (761. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/761. 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.

93. 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 Földes központjában
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (1418. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1418. 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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94. 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 Földes belterületi útjainak fejlesztése
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (1419. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1419. 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.

95. Kovács Ferenc képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
370,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 031,3]

[4 086,3]
661,3

3 716,3 //-370,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (881. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/10554/881. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96. Dr. Turi-Kovács Béla és dr. Nagy Andor 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 434,9]

698,0

/-150,0 tám./

284,9

/-150,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (1254. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc5.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1254. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a
Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97. Lázár János 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 217,1]

4 769,9

/-500,0 tám./

1 717,1

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (479. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/479. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

98. Járvás István 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 217,1]

4 769,9

/-500,0 tám./

1 717,1

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (626. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/626. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99. Font Sándor képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. cím
módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
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6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági
szervek
[5 269,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 217,1]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101.
pontjában foglaltakkal.

4 769,9

/-500,0 tám./

1 717,1

/-500,0 kiad./

(1283. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),

Indokolás a T/10554/1283. 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.

100. Dr. Turi-Kovács Béla és dr. Nagy Andor képviselők - a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei
és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
[ 50,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 50,0]

200,0

/+150,0 tám./

200,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (1254. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.4.cím), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1254. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a
Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101. Font 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 Kiskunfélegyháza csatornázás, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés
/+500,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
500,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99.
laltakkal.

(1283. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c),

500,0
/+500,0 kiad./
pontjában fog-
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Indokolás a T/10554/1283. 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.

102. Lázár 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 Hódtó-Kistisza csatorna, I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (479. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/479. 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.

103. Járvás 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 Jászsági főcsatorna tervezése és a kisajátítás megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (626. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/626. 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.

104. Kovács Ferenc képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
22 Boba község szennyvíztisztító telep építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

370,0

/+370,0 tám./

370,0

/+370,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (881. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/881. 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.

105. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 511,9]

4 573,0

/-150,0 tám./

361,9

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 122. (12. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 130. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs),
132. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/12. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106. Varga Mihály 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 511,9]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115.
pontjában foglaltakkal.

4 573,0

/-150,0 tám./

361,9

/-150,0 kiad./

(397. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc),
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Indokolás a T/10554/397. 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 a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

107. Tállai András 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 511,9]

4 573,0

/-150,0 tám./

361,9

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (408. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/408. 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.

108. Mádi 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 511,9]

4 583,0

/-140,0 tám./

371,9

/-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (429. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj8.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/429. 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.

109. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják:
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
6 Egyéb kulturális intézmények
[8 182,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 674,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 404,6]

7 882,9

/-300,0 tám./

5 449,1
1 329,6

/-225,0 kiad./
/-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 122. (12. sz. jav.
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),
128. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 130. (12. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 132. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
-

Indokolás a T/10554/12. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110. 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 674,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 404,6]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113.
pontjában foglaltakkal.

7 882,9

/-300,0 tám./

5 449,1
1 329,6

/-225,0 kiad./
/-75,0 kiad./

(981. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcsúj6.jc),

Indokolás a T/10554/981. 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.

111. Domokos László és Babák Mihály képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 200,0]

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (139. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/139. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112. Font 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
3 Felsőoktatási fejlesztési program
[27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció] [ 200,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 200,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131.
pontjában foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
(1278. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alc2.jcsúj1.jc),

Indokolás a T/10554/1278. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

113. 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 felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Onga Nagyközség Művelődési Házának felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110.
laltakkal.

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

(981. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c),

pontjában fog-

Indokolás a T/10554/981. 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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114. Domokos László és Babák Mihály képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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 Kondoros község faluközpontjának felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124.
jában foglaltakkal.

70,0

/+70,0 tám./

70,0

/+70,0 kiad./

(154. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),

pont-

Indokolás a T/10554/154. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115. 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 Tiszafüred-Tiszaörvény Turisztikai Központ kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106.
foglaltakkal.

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

(397. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/10554/397. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

116. Lasztovicza Jenő 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
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tés

8 Kiemelt projektként a tapolcai gyógybarlang szolgáltatás fejlesztése, további feltárás, bőví70,0
/+70,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
70,0
/+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123.
jában foglaltakkal.

(106. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),

pont-

Indokolás a T/10554/106. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117. Domokos László és Babák Mihály képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111.
pontjában foglaltakkal.

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

(139. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc),

Indokolás a T/10554/139. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118. Tállai András 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 Mezőkövesdi Szt. László Gimnázium felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107.
foglaltakkal.

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

(408. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában
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Indokolás a T/10554/408. 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.

119. Mádi László 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 Óvodák felújítása Balsa, Ibrány, Tiszadob, Tiszalök, Tímár, Tiszanagyfalu községekben
140,0
/+140,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
140,0
/+140,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108.
foglaltakkal.

(429. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/10554/429. 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.

120. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Deák Istvánné, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Rózsa Endre, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Kolber István, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr., Sós Tamás, dr. Magda Sándor, Bókay Endre és Halmai Gáborné
képviselők - kapcsolódva a T/10554/1226. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás
2381. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127.
pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1479. számon.
A módosító javaslatot:

[ 400,0]

700,0

/+300,0 tám./

[ 200,0]
[ 54,0]
[ 66,0]

400,0
108,0
112,0

/+200,0 kiad./
/+54,0 kiad./
/+46,0 kiad./

(1479. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc),
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a
Foglalkoztatási bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

121. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter,
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a
T/10554/1278. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 112. és 131. pontjai) - a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 33. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció
[ 350,0] 430,0
/+80,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 290,0] 370,0
/+80,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (1497. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1497. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

122. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József 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 tám./
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 78,7]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 21,3]

[ 100,0]
/-78,7 kiad./
/-21,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 109. (12. sz. jav.
- 1.mell.XX.fej.6.c), 128. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 130. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 132. (12.
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/12. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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123. Lasztovicza Jenő 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]
70,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 78,7]
22,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 21,3]
7,5
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116.
pontjában foglaltakkal.

30,0 //-56,2 kiad./
/-13,8 kiad./

(106. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc.),

Indokolás a T/10554/106. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124. Domokos László és Babák Mihály képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése[ 100,0]
70,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 78,7]
22,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 21,3]
7,5
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114.
pontjában foglaltakkal.

30,0 //-56,2 kiad./
/-13,8 kiad./

(154. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc),

Indokolás a T/10554/154. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter,
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a
T/10554/1278. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 112. és 131. pontjai) - a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási feladatok és általuk fenntartott
intézmények támogatása
[ 841,1] 761,1
/-80,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 841,1] 761,1
/-80,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (1497. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc33.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1497. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási feladatok és általuk fenntartott
intézmények támogatása
[ 841,1] 821,1
/-20,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 841,1] 821,1
/-20,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129.
pontjában foglaltakkal.

(1519. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alcúj4.jcs),

Indokolás a T/10554/1519. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

127. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Deák Istvánné, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Rózsa Endre, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Kolber István, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr., Sós Tamás, dr. Magda Sándor, Bókay Endre és Halmai Gáborné
képviselők - kapcsolódva a T/10554/1226. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás
2381. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
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2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány
[5 420,0] 5 120,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[5 420,0] 5 120,0

/-300,0 tám./
/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (1479. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc23.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1479. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a
Foglalkoztatási bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

128. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
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
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása [3 007,9]
100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 007,9]
2 907,9

2 907,9 //-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 109. (12. sz. jav.
- 1.mell.XX.fej.6.c), 122. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 130. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 132. (12. sz.
jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/12. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
10. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
4 Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (1519. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1519. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

130. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 1. számú melléklet
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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 100,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 27,0]
3 Dologi kiadások
[ 18,0]

100,0

/-45,0 tám./

74,0
20,0
6,0

/-26,0 kiad./
/-7,0 kiad./
/-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 109. (12. sz. jav.
- 1.mell.XX.fej.6.c), 122. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 132. (12.
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/12. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

131. Font Sándor képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
19. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
2 Felsőoktatási kutatási program
1 Corvinus Egyetem kecskeméti Szőlészeti és Borászati Intézet támogatása
200,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
200,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112.
pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1278. számon.

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

(1278. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc),
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József 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
695,0
/+695,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
695,0
/+695,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 109. (12. sz. jav.
122. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128. (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 130. (12.
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
- 1.mell.XX.fej.6.c),

Indokolás a T/10554/12. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133. Pettkó András képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 2. cím
1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[15 383,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 206,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134.
pontjában foglaltakkal.

15 363,8

/-20,0 tám./

3 186,5

/-20,0 kiad./

(569. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alcúj19.jcs),

Indokolás a T/10554/569. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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134. Pettkó András képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10.
cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19 jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Társadalmi szervezetek támogatása
19 AIDS szűrés támogatása a kiemelt ifjúsági rendezvényeken
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133.
foglaltakkal.

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

(569. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.c1.alc),

pontjában

Indokolás a T/10554/569. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135. Varga József képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím
módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[ 473,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 244,5]

273,8

/-200,0 tám./

1 044,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (328. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/328. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/566. számú módosító javaslathoz ()
- a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
10 Roma Oktatási Alap
85,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
85,0

/+85,0 tám./
/+85,0 kiad./

58

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138.
pontjában foglaltakkal.

(1467. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs),

Indokolás a T/10554/1467. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

137. Varga József képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16.
cím 54. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
[ 400,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0]

600,0

/+200,0 tám./

600,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (328. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.c), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/10554/328. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/566. számú módosító javaslathoz ()
- 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 400,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136.
pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1467. számon.
A módosító javaslatot:

315,0

/-85,0 tám./

315,0

/-85,0 kiad./

(1467. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj10.jcs),
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

139. Dr. Bóka István és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú
módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő 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 támogatást folyósítanak, e hozzájárulás nem igényelhető.]
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál
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 részesülők.
Indokolás a T/10554/1496. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140. Kósa Lajos képviselő - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont ba)
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/ba) Otthont nyújtó ellátás/
A hozzájárulást a megyei/fővárosi és megyei jogú város [gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi] önkormányzat veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik [az általa
fenntartott,] a Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges
vagy speciális szükségletűnek.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141.
jav. - 3.mell.kieg.9.), pontjaiban foglaltakkal.

(1040. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)igény),

143.

(1040. sz.

Indokolás a T/10554/1040. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141. Kósa Lajos képviselő - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bb)
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/bb) Utógondozói ellátás/
Ez a hozzájárulás vehető igénybe a megyei/fővárosi és megyei jogú város [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 megyei/fővárosi és megyei jogú város [fenntartó] a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140.
jav. - 3.mell.kieg.9.), pontjaiban foglaltakkal.

(1040. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)igény),

143.

(1040. sz.

Indokolás a T/10554/1040. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142. Dr. Magyar Bálint képviselő - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/
A hozzájárulást igényelheti az intézményben [székhelye szerinti] ellátott, oktatott létszám után a
15. pont alatti normatív hozzájárulásokat igénylő önkormányzat az intézményi társulásban 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 melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át. b) Az a) pontnál
korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-7. évfolyamos 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 átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú
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melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 8.
évfolyamon átlaglétszám elvárás nincs.
Ha a társulás által fenntartott intézmény 2008. január 1-jét követően új általános iskolai feladatellátási hellyel bővült, az a) pont szerinti átlaglétszám-feltételt kell teljesíteni.
Az 5-8 évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából
nem ismerhető el.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (1220. sz. jav. - 3.mell.kieg.lez.), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1220. 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.

143. Kósa Lajos képviselő - 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) és 12. bb) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai:
– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett,
illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa),
12.ba), valamint az utógondozói ellátást biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. bb) 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 kivételével történő igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. A 17.3. pont szerinti ellátás esetén az intézményben elhelyezett gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe.
– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti nyilvántartását
– elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni 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 támogatásokat 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, illetve 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 önkormányzati 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-
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és/vagy helyettes szülőhöz, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi 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 tartózkodási 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 kötelezettséggel tartozott.
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben 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 által
fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetésvégrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140.
pontjaiban foglaltakkal.

(1040. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)igény),

141.

(1040. sz.

jav. - 3.mell.12.b)bb)igény),

Indokolás a T/10554/1040. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144. Dr. Magyar Bálint képviselő - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok lezáró szövege módosítását javasolja:
/3. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás
az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó [– a
16.6.2. pont esetében az intézmény székhelye szerinti önkormányzat –], amely a szolgáltatást a
Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézményben elhelyezett azon gyermek lakóhelyét, akinek közoktatási szolgáltatást is
nyújtanak, annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1220. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.igény), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1220. 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.
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145. Dr. Magyar Bálint képviselő - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont a)
pont elhagyását javasolja:
a) [Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása Előirányzat: 288,0 millió forint/év A
támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszervezett 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.]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146.
takkal.

(1218. sz. jav. - 5.mell.13.b)),

pontjában foglal-

Indokolás a T/10554/1218. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

146. Dr. Magyar Bálint képviselő - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont b)
pont módosítását javasolja:
b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
Előirányzat: [898,0] 1186,0 millió forint/év
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges
gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához,
- 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 és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjához,
- olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a Közokt. tv. 110.
§-ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást,
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés
alatt álló tanulók támogatásához,
- az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban,
- pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez,
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatásához.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145.
takkal.
Indokolás a T/10554/1218. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság

(1218. sz. jav. - 5.mell.12.a)),

pontjában foglal-
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- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

147. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Deák Istvánné, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Rózsa Endre, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Kolber István, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr., Sós Tamás, dr. Magda Sándor, Bókay Endre és Halmai Gáborné
képviselők - kapcsolódva a T/10554/1218. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 145. és 146.
pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont b) pont igénybevétel feltétele módosítását javasolják:
/13. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/
b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges
gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához,
- 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,
- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához,
- olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a Közokt. tv. 110.
§-ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást,
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés
alatt álló tanulók támogatásához,
- az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban,
- pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez,
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatásához.
Indokolás a T/10554/1478. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

148. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Deák Istvánné, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Rózsa Endre, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Kolber István, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr., Sós Tamás, dr. Magda Sándor, Bókay Endre és Halmai Gáborné
képviselők - kapcsolódva a T/10554/895. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás
67., 80., 2974., 2976. és 3020. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont igénybevétel feltétele módosítását javasolják:
14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat: 460,0 millió forint /év
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A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes művészetoktatásának megszervezéséhez, továbbá azon
alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.
(II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény” címet megszerezték, 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 pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter
egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.
Indokolás a T/10554/1477. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a
Foglalkoztatási bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

149. Dr. Magyar Bálint képviselő - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont lezáró
szövege módosítását javasolja:
/18. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások/
„Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a) pontban meghatározott támogatások az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben
részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.
22.) OKM rendelet 3-4. §-ai alapján a 2009. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a
2009/2010-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának eljárási rendjét — a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével — 2010. január 15-éig
rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a) pontban meghatározott további
támogatások, valamint a b)-c) pontok alatti támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.
Indokolás a T/10554/1219. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális
bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

150. Szászfalvi László képviselő - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 6. pont 1. alpont elhagyását javasolja:
1.3.6. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
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1.3.6.1. [az e törvény 3. számú mellékletének 16.6.1. és 16.6.2. pont szerinti, valamint a 16.6.1.
pont szerinti jogcímnél figyelembe vett gyermekek, tanulók létszáma után a 15. pont szerinti
jogcímen szereplő normatív hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerő-képesség együttes
összegének 2%-a,]
Indokolás a T/10554/574. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151. Szászfalvi László képviselő - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 9. pont kiegészítését javasolja a következő új 4. alpont felvételével:
/1.3.9. Az 1.3.8. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2009. évi kiadását csökkenti:/
„1.3.9.4. 6000 fő, vagy ez alatti önkormányzat esetében az általa fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, körjegyzőségre fordított működési kiadás korrekciója az útmutató szerint (8. sz. függelék).”
Indokolás a T/10554/573. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152. Szászfalvi László képviselő - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 8. alpont 2. alpont módosítását javasolja:
/1.8. A támogatott önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol.
Az elszámolás során az önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint az 1.8.2.-1.8.6. pontokban
foglaltakat./
1.8.2. Amennyiben az önkormányzat az 1.1.5. pont szerinti egyensúlyi feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, akkor a teljesített felhalmozási bevételeket
meghaladó felhalmozási kiadások összegével megegyező jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatást vissza kell fizetnie.
A felhalmozási egyensúly számításánál amennyiben a teljesített felhalmozási bevételek összege alacsonyabb a felhalmozási kiadások összegénél, a támogatás visszafizetendő összegét csökkenteni
kell a folyószámla hitelállomány növekményével a hiányzó felhalmozási bevétel mértékéig.
Indokolás a T/10554/575. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
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- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153. A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. pont támogatása módosítását javasolja:
1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 113 381,5 millió forint
A támogatás a) a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és
közterhei 95%-ának, b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szoctv.) 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, az 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a 38. §-ának (2), (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra, valamint
az 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, c) a Szoctv. 37. §-a (1) bekezdése, valamint a 37/C. §-a (4) bekezdése
alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, d) a 41. §-ának
(1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának,
e) a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díjának, valamint a „Sikeres
Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg központi költségvetésből való utólagos
igénylésére szolgál. A közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei után az a) pontban
rögzített arány szerint igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapítható személyi alapbér kötelező legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét. Ha a közcélú foglalkoztatás megszervezését többcélú kistérségi társulás vállalja, akkor a támogatás a többcélú kistérségi társulást illeti meg. Ugyanazon időtartamra a társulásban részt vevő települési önkormányzat
közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen forrást a központi költségvetésből nem igényelhet. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki azt a közfoglalkoztatás szervezésére jogosult szervet – ide nem értve a települési önkormányzatot, valamint a közcélú foglalkoztatást magára
vállaló többcélú kistérségi társulást –, amely az előirányzat terhére a Kormány által meghatározott
összeget jogosult igénybe venni, továbbá meghatározza e forrás igénybevételével kapcsolatos sajátos eljárási szabályokat.
Az előirányzat biztosít forrást a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
16/B. §-ában meghatározott támogatásához. A támogatáshoz szükséges forrás központi költségvetési támogatásként a Munkaerő-piaci Alap javára kerül átcsoportosításra. A támogatásokat a regionális munkaügyi központok nyújtják. A támogatáshoz szükséges forrás összegét, az átcsoportosítás és
az átadott pénzeszköz elszámolási szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és rendelkezésre állási támogatás, a bentlakásos szociális intézményben lakó személyek időskorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében az előirányzat igénybevétele a kifizetett
ellátások 100%-a alapján történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj vehető igénybe. Az előirányzatból támogatás
igényelhető az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os
forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt
személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.)
Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.)
Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére
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felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – hitel
kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik.
Indokolás a T/10554/1517. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

154. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas
Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - a törvényjavaslat 10. számú melléklet
1. pont XX. fejezet kiegészítését javasolják:
/„ 10. számú melléklet a 2009. évi . . . . törvényhez
A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól
1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól :/
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezetben
Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése (11. cím, 39. alcím, 5. jogcímcsoport)
Indokolás a T/10554/8. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/571. számú módosító javaslathoz () - a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. program módosítását javasolja:
millió forint
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen
EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 0,0
1 508,8
[-] 1 619,7
[-] 1 698,3
[4 385,3] 7703,3

EU forrás
1 423,0

EU forrás
1
453,5

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (1466. sz. jav. - 63.§(5)), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/10554/1466. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság
- az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért.
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Budapest, 2009. november 4.

Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya

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 sajtóbizottságának 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

