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T/10554/1895. 

 
Az Országgyűlés 

 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
másod ik  k i egés z í tő  a j án lá sa  

 
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló  

T/10554. sz. törvényjavaslat 
 vitájához 

 
II. rész 

 
(Együtt kezelendő a T/10554/1526. számú ajánlással!) 

 
1-2. kötet 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költség-
vetési 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 sa-
jtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a 
továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Ok-
tatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfe-
jlesztési 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/10554/1527-1894. számú 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslatok: T//10554/1609. (Szabó Lajos), T/10554/1616. (Geberle Erzsébet), 
T/10554/1624., /1625. (Dr. Nagy Gábor Tamás), T/10554/1634.,1635. (Világosi Gábor), 
T/10554/1727. (Vecsi István), T/10554/1731. (Béki Gabriella) 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szöve-
grészeket 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 előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat 
jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a 
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 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) bekez-
désére, 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 javasla-
tot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 Az ajánlásban dőlt betűvel jelöljük az OGY. 2009. november 3-ai határozatának megfelelő normaszöveget és 
előirányzatot. 
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 0/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 2. § kiegészítését javasolja a 
következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
(3) A takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény 
által megállapított Áht. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az államháztartás központi alrendsz-
erének konszolidált költségvetési mérlegét e törvény 2/A. számú melléklete tartalmazza. 
  
 

 
 Indokolás a T/10554/1881-1. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 0/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. § módosítását javasolja: 
 
5. § (1) 2011-ben a belső tételek egyenlege: legfeljebb a GDP -[20] 18,8 százaléka.  
(2) 2012-ben az elsődleges egyenlegcél: a GDP [1,8] 1,6 százaléka.  
(3)A 2012. évben az államháztartás központi alrendszere elsődleges kiadásainak korrigált főösszege 
a 2011. évi korrigált főösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével 
emelkedhet.  
(4) A központi alrendszer külső tételeinek részletezését az Országgyűlés a 11. számú mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
 Indokolás a T/10554/1881-2. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 1/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átc-
soportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fe-
jezet, 5. Központosított előirányzatok cím, 5. számú mellékletben szereplő [8]7. Helyi szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és [20]19. Bérpolitikai intézkedések 
támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra 
került.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/28. (1881-1. sz. jav. - új2/A.mell), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 2/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott 
közoktatási feladatokra a 3. számú melléklet 15., 16.1-16.5., 17. pontjában, az 5. számú melléklet 
[6]5., [12-15]11-14. és [18-19]17-18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. pont-
jában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos 
jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 
10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 22/3. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 4/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 29. § (3) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(3) Az önkormányzati miniszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes 
miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
(IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím) 5. 
számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között a [8]7. és [10]9. jogcím kivételével, a helyi 
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 6. cím) 6. számú 
mellékletben szereplő támogatási jogcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. és 6. cím, valamint a 11. cím között az 5. számú 
mellékletben szereplő [8]7. és [10]9. jogcím kivételével – a felhasználási igény figyelembevételével 
– átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. címről a 6. címre történik, úgy az átcsoportosítás 
ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1., 3., 2. támogatási jogcím sorrendjében történik.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 
10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 22/3. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 7/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/1518. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 6. és 7. pontjai) -  a törvényjavaslat 32. § módosítását 
javasolja: 
 
32. § (1) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi jut-
tatások kiemelt előirányzata legfeljebb 250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok 
kiemelt előirányzata legfeljebb 67,5 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter 
által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a  30. § (1) 
bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül. 
 
 (2) [Amennyiben a tárgyév november 30-ig a  30. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi 
előirányzatok teljesülése együttesen eléri az éves előirányzat 89%-át, az (1) bekezdés szerinti 
összeget lehet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség rendelkezésére boc-
sátani.] A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben negyedévente 
engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatok terhére, amennyiben a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott 
feltételek és a 31.§ (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 a 31. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi 
előirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét le-
het az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség rendelkezésére bocsátani. A szemé-
lyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege a 31.§ (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek teljesülésének arányában fizethető. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 22/3. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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[(3)] (4) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatai összesen legfel-
jebb 390,0 millió forinttal túlléphetők a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott tel-
jesítménykövetelmények teljesülése esetén a pénzügyminiszter egyetértésével[, mely összeget a 
tárgyév december 29-ig lehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelkezésére bocsátani]. 
 
(5) A szociális és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést a (4) bekezdés 
szerinti előirányzatok terhére a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a teljesítménykövetelmények 
időarányos teljesítése meghaladja a tervezettet. 
 
(6) A tárgyév december 28-ig a (4) bekezdésben meghatározott összegnek legfeljebb az év közben 
kifizetett előleggel csökkentett részét lehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelkezésére 
bocsátani. 
 
 Indokolás a T/10554/1599. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gaz-
dasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 9/1. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1138. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 111., 2494. és 3130. pontjai) -  a törvényjavaslat 42. § (1) 
bekezdés c) pont elhagyását javasolja: 
 
/42. § (1) Az Országgyűlés – a  41. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, fel-
használási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/ 
 
c) [a hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a 9. számú mellékletben 
foglalt részletezés szerint;] 
 

 
 Indokolás a T/10554/1636. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 9/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés c) pont 
elhagyását javasolja: 
 
/(1) Az Országgyűlés – a 42. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási 
kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/ 
 
c) [a hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a 9. számú mellékletben 
foglalt részletezés szerint;] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/23. (1636. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/25. 
(1636. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 153/8. (1636. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/21. (1636. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 



8 

 
 Indokolás a T/10554/1886. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 9/3. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés c) 
pont elhagyását javasolja: 
 
/(1) Az Országgyűlés – a 42. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási 
kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/ 
 
c) [a hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a 9. számú mellékletben 
foglalt részletezés szerint;] 
 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 9/4. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1465. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 87/2., 748/2., 750/1. és 3041/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 
42. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új g) pont  felvételével: 
 
/42. § (1) Az Országgyűlés – a  41. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, fel-
használási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/ 
 
„g) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1611. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 9/5. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 44. § módosítását javasolja: 
 
„44. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igé-
nybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz 
kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3.számú melléklet 3., 6., 8. és 11-
17. pontja és a 4. számú melléklet B) II. b) pontja,valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. 
rész 2. pontja, III-IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/5. (1886. sz. jav. - 44.§), 10/2. (1886. sz. jav. - 49.§(2)), 
150/1. (1886. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/11. (1886. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/22. (1886. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 10/3. (1894. sz. jav. - 49.§(2)), 
22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 150/2. (1894. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 
153/12. (1894. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (1611. sz. jav. - 88.§(1)d)), 22/30. (1611. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.12.cím), 22/31. (1611. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1886. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 9/6. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 44. § módosítását 
javasolja: 
 
„44. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igé-
nybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz 
kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3.számú melléklet 3., 6., 8. és 11-
17. pontja és a 4. számú melléklet B) II. b) pontja,valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. 
rész 2. pontja, III-IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 10/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(2) Az 5. számú melléklet [6]5., [8]7., [12-14]11-13., [18]17. és [20]19. pontja, a 6. számú mellék-
let 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, 
III. része, továbbá a 9. számú melléklet alapján számított előirányzatok folyósítása – figyelemmel a 
6. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakra – az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak 
szerint, nettó finanszírozás keretében történik.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/2. (1886. sz. jav. - 42.§(1)c)), 10/2. (1886. sz. jav. - 

49.§(2)), 150/1. (1886. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/11. (1886. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/22. (1886. sz. jav. - 9.mell.), pont-
jaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 10/3. (1894. sz. jav. - 

49.§(2)), 22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 150/2. (1894. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.6.4.), 153/12. (1894. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 10/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(2) Az 5. számú melléklet 6.,8.,12-14.,18. és 20. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú 
melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, III-IV. része[, továbbá a 
9. számú melléklet] alapján számított előirányzatok folyósítása – figyelemmel a 6. számú melléklet 
I. pontjában meghatározottakra – az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó fi-
nanszírozás keretében történik.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1886. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 10/3. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(2) Az 5. számú melléklet 6.,8.,12-14.,18. és 20. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú 
melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, III-IV. része[, továbbá a 
9. számú melléklet] alapján számított előirányzatok folyósítása – figyelemmel a 6. számú melléklet 
I. pontjában meghatározottakra – az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó fi-
nanszírozás keretében történik.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 22/3. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/2. (1886. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/5. (1886. sz. jav. - 44.§), 
150/1. (1886. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/11. (1886. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/22. (1886. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban 
foglaltakkal. 



11 

 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 11/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 50. § (1) bekezdés a) pont 
módosítását javasolja: 
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó 
intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, or-
szágos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszol-
gáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) 
részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők 
szerint: 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3. számú melléklet 15-17. pontjában, az 5. számú 
melléklet [6]5., [12-15]11-14. és [18-19]17-18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 
1. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival 
azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel: 
A 3. számú melléklet 16.6.1. pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az 
a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhe-
lyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16.6.2. pont szerinti hozzájárulás 
akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat 
ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi tár-
sulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az 
együttműködési megállapodásban foglalt azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető, 
akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 
3. számú melléklet 16.6.1.-16.6.2. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi 
önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 
22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 150/2. (1894. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 
153/12. (1894. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 11/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 50. § (2) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint 
kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási 
szolgáltatás számától – 190 000 forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. számú mellékletében 
meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve tanuló létszám után, amely a fenntartó egy-
házat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban részt vevők – 
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékleté-
nek 15. a)-d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjaiban 
2010. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve a 3. számú mellék-
let 16.2.2-16.2.3. pontjaiban 2010. évre figyelembe vehető átlaglétszáma alapján. E kiegészítő 
támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem 
jogosult. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1604. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 22/3. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11/3. (1604. sz. jav. - 50.§(3)), pontjában foglaltak-
kal. 



13 

 
 11/3. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. 
tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A 
támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 190 000 
forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint számított – 
ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, 
iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, fe-
jlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban részt vevők – a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2010. 
augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. a-d) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyelembe ve-
hető – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve a 3. számú melléklet 16.2.2-16.2.3. pontjaiban 2010. évre 
figyelembe vehető átlaglétszáma alapján. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1604. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 12/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 50. § (10) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
(10) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik 
olyan [nevelési-oktatási] közoktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik 
szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és fejlesztési tervében. 
 
 Indokolás a T/10554/1601. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 12/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 50. § (15) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
(15) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)-(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a 2010. évben és az 
azt megelőző években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési 
támogatási kötelezettség összege 2010-ben nem haladhatja meg – a (2) bekezdésben meghatározott 
egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó [különbözettől] növekedéstől 
eltekintve – a 2009. évi összegét. Új közoktatási megállapodás megkötésére, valamint meglévő 
megállapodások módosítására legfeljebb a (2) bekezdés szerinti egyházi kiegészítő támogatás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11/2. (1604. sz. jav. - 50.§(2)), pontjában foglaltak-
kal. 
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összegével megegyező gyermekenkénti, tanulónkénti éves összeggel és legfeljebb 5 éves időtar-
tammal kerülhet sor. 
 
 Indokolás a T/10554/1607. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Oktatási bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 

 12/3. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/390. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 11. pontja) -  a törvényjavaslat 50. § (16) bekezdés el-
hagyását javasolja: 
 
(16) [A Szoctv. 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírást azon nonprofit gazdasági tár-
saságok fenntartói, amelyekben az állam legalább többségi befolyással rendelkezik, a Kinc-
stárnál vezetett elkülönített számlán teljesítik.] 
 

 
 Indokolás a T/10554/1605. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 12/4. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/390. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 11. pontja) -  a törvényjavaslat 50. § (17) bekezdés el-
hagyását javasolja: 
 
(17) [A Szoctv. 92/C. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatás összege legalább 90,0 millió 
forint.] 
 

 
 Indokolás a T/10554/1605. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 13/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/392. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 56. § módosítását javasolja: 
 
56. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelinté-
zetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 
2010. december 31-én legfeljebb  320 000,0 millió forint lehet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/4. (1605. sz. jav. - 50.§(17)), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/3. (1605. sz. jav. - 50.§(16)), pontjában foglaltak-
kal. 
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(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a [központi költségvetés terhére vállalt] Magyar Ál-
lam készfizető kezessége mellett vállalható export-hitel garanciaügyletek állománya 2010. decem-
ber 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet. 
(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a [központi költségvetés terhére vállalt] Magyar Ál-
lam készfizető kezessége mellett vállalható egyéb export célú garanciaügyletek állománya 2010. 
december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet. 
(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által [vállalt nem-piacképes kockázatok elleni]  a Magyar 
Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítás[ok]i és viszontbiztosításból eredő 
kötelezettségek állománya 2010. december 31-én legfeljebb [450 000,0] 500 000,0 millió forint le-
het. 
(5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján 
sem haladhatják meg. 
 
 Indokolás a T/10554/1618. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 13/2. A Gazdasági bizottság -  a törvényjavaslat 61. § módosítását javasolja: 
 
 61. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által – külön 
jogszabályban meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizető kezesség, illetve garancia 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-
[(5)](6)bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.  
(2) Az MV Zrt. - a[z]Magyar Állam (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és 
középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú hitel[szerződéseiből] , illetve kölcsönszerződéseiből, 
bankgarancia szerződéseiből, pénzügyi lízingszerződéseiből, továbbá faktoringszerződéseiből eredő 
kötelezettsége[k]i legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet[, illetve garanciát].  
(3) A kezességvállalásra és garancia nyújtására jogosult pénzügyi intézmények által a kis- és 
középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú hiteleihez és pénzkölcsöneihez, bankgaranciákhoz, 
faktoring- és pénzügyi lízingügyletekhez vállalt garanciák, készfizető kezességek legfeljebb 85 %-
áig - a garantőr szervezetek garanciavállalási lehetőségeinek bővítése érdekében - az MTV Zrt. 
Garanciát vállal, amely mögött a Magyar Állam (1) bekezdés szerinti visszavonhatatlan viszont-
garanciája áll. 
(4) A készfizető kezesi és a garancia szerződés jogosultja lehet: 
a) pénzügyi intézmény, 
b) Az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcön nyújtása esetén a Magyar Vállalkozásfe-
jlesztési Alapítvány, 
c) mikrohitelezési tevékenység esetén a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok. 
(5) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyé-
ben, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vál-
lalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, 
illetve garancia állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg a [150 000,0]200 000,0 mil-
lió forintot.  
[(4)] (6)Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a 
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jog-
címcsoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére 
kell teljesíteni.  
[(5)] (7) Amennyiben a [(4)] (6) bekezdésben szereplő előirányzatok a viszontgarancia 
érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendőek, úgy a további ki-
fizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó 
támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.  
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[(6)] (8) Az (1)-[(3)](6) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésből származó, az 
MV Zrt. által behajtott, behajtási költségekkel csökkentett követelés összege a Gazdaságfejlesztés 
Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli. 
 
 Indokolás a T/10554/1892. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 13/3. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 62. § (7) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
(7) Az I. Országgyűlés fejezet 6-17. címeiben, a X. Miniszterelnökség fejezet 20. címében, a XX. 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 15. címében,  a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
fejezet 20-21. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról a Pénzügyminisztérium gondoskodik. 
 
 Indokolás a T/10554/1600. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 17/1. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/664. számú módosító 
javaslathoz () -  a törvényjavaslat 82. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
82. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a 
továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2010. évre havi 
[967]800 forint. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1591. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság- egy-
harmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 20/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1465. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 87/2., 748/2., 750/1. és 3041/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 
88. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolja: 
 
/88. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
d) e törvény hatálybalépését követő egy hónapon belül a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és 
átengedett személyi jövedelemadója fejezet 11. Vis maior tartalék cím, valamint 13. A leghátrán-
yosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím felhasználásának szabályait, 
 

 
 Indokolás a T/10554/1611. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/1. (1591. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 22/1. (1591. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.15.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/4. (1611. sz. jav. - 42.§(1)újg)), 22/30. (1611. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.12.cím), 22/31. (1611. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 20/2. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/1501. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2381/2. és 2705/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 88. § 
kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
(3) Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a SAC/C-
17-es programmal kapcsolatban felmerülő nevelési és oktatási feladatok támogatásának szabályait. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1789. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 21/1. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/664. számú módosító 
javaslathoz () -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását 
javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
      1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása       [2 345,5]    6 652,0      /+4306,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1591. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság- egy-
harmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 22/1. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/664. számú módosító 
javaslathoz () -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 936,7]    20 630,2      /-4306,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1591. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság- egy-
harmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120/8. (1789. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), 
128/8. (1789. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17/1. (1591. sz. jav. - 82.§(1)), 22/1. (1591. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.15.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17/1. (1591. sz. jav. - 82.§(1)), 21/1. (1591. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 22/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése [5 746,7]    5 633,4      /-
113,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/3. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése [96 
495,3]    96 504,2      /+8,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 
22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/4. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      1  Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai       [22 
851,7]    22 845,9      /-5,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. 
(1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. 

sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/5. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      2  Körzeti igazgatás       [8 271,6]    7 625,7      /-645,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 
22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 
22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/6. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      3  Körjegyzőség működése       [4 089,0]    4 099,2      /+10,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/7. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      4  Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai       [5 383,7]     
5383,6   /-0,1 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/8. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 5. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      5  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok        [799,5]   799,2  /-0,3 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/9. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím 6. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása       [ 147,2]     129,9      /-17,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/10. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      8  Üdülőhelyi feladatok       [4 981,9]    4 993,3      /+11,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/11. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      9  Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése       [1 228,6]    1 211,7      /-16,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/11. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/12. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/12. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 10. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      10  Pénzbeli szociális juttatások       [69 401,5]    69 391,6      /-9,9 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/13. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai       [36 944,7]    37 745,6      /+800,9 
kiad./ 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:11  Szociális és gyermekjóléti alap-
szolgáltatás feladatai       [36 830,6]    36 944,7 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/14. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások       [51 760,2]    
52 273,6      /+513,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/15. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
      13  Közoktatási hozzájárulások       [373 301,8]    373 584,6      /+282,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:13  Közoktatási hozzájárulások       
[355 179,4]    373 301,8 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/16. Keleti György képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [124 623,0]    124 583,0      /-40,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok       [103 943,0]    124 623,0 kiad. 
  
 

Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1640. számon. 
 
 

 22/17. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 5. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 
22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 
138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. 
(1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 
143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. 
(1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. 

sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főösz-
szeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. § (7) be-
kezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/32. (1640. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), 148/1. 
(1640. sz. jav. - 5.mell.16.keret), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [124 623,0]    124 073,0      /-550,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok       [103 943,0]    124 623,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/18. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
 [12 500,0]    11 650,0      /-850,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
6  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások       
[14 500,0]    12 500,0 kiad. 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/22. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 

5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/19. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. 

jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/19. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
      1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz       [3 753,0]    3 470,1      /-282,9 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/20. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
      2  Egyes szociális feladatok támogatása       [113 729,5]    113 741,4      /+11,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 

3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/21. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
      3  A többcélú kistérségi társulások támogatása       [28 556,3]    28 859,2      /+302,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 

3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 

3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/22. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
      3  A többcélú kistérségi társulások támogatása       [28 556,3]    29 156,3      /+600,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/23. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1138. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 111., 2494. és 3130. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 8. cím kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása           35 069,1      /+35069,1 tám./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1636. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 22/24. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 8. cím kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/29. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 

5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/1. (1636. sz. jav. - 42.§(1)c)), 22/25. (1636. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.9.c), 153/8. (1636. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/21. (1636. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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     4  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása           35 069,1      /+35069,1 tám./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/25. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1138. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 111., 2494. és 3130. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 9. cím elhagyását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   [9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása] [35 069,1]     0,0      /-
35069,1 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1636. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 22/26. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 9. cím elhagyását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   [9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása] [35 069,1]     0,0      /-
35069,1 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/27. Dr. Bácskai János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 9. cím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 
10/3. (1894. sz. jav. - 49.§(2)), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 150/2. (1894. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/12. (1894. 

sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/1. (1636. sz. jav. - 42.§(1)c)), 22/23. (1636. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 153/8. (1636. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/21. (1636. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 
10/3. (1894. sz. jav. - 49.§(2)), 22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 150/2. (1894. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/12. 
(1894. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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   9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [35 069,1]    35 126,9      
/+57,8 kiad./ 
 

 
Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1734. számon. 
 
 

 22/28. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 9. cím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   9  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [35 069,1]    35 279,1      
/+210,0 kiad./ 
 

Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1788. számon. 
 
 

 22/29. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   10  Címzett és céltámogatások [1 000,0]     950,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat növelés forrását nem jelöli meg, ezért fejezeti főösz-
szeget  érint. (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/9. (1734. sz. jav. - 8.mell.újIV.), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat növelés forrását nem jelöli meg, ezért fejezeti főösz-
szeget  érint. (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/10. (1788. sz. jav. - 8.mell.újIV.), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 

5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 22/30. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1465. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 87/2., 748/2., 750/1. és 3041/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   12  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 
támogatása [10 000,0]    6 500,0      /-3500,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1611. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 22/31. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1465. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 87/2., 748/2., 750/1. és 3041/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet IX. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 3 500,0      
/+3500,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1611. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 22/32. Keleti György képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegészítését javasolja a következő 
új 13. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   13 Csép település Polgármesteri Hivatala, háziorvosi és védőnői szolgálat épületének építése és 
berendezése            40,0      /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            40,0      /+40,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/4. (1611. sz. jav. - 42.§(1)újg)), 20/1. (1611. sz. jav. - 

88.§(1)d)), 22/31. (1611. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/4. (1611. sz. jav. - 42.§(1)újg)), 20/1. (1611. sz. jav. - 

88.§(1)d)), 22/30. (1611. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1640. számon. 
 
 

 28/1. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/686. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 737. és 950. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Informatikai feladatok támogatása 
       3  Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása       [1 616,3]    
1 516,3      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 850,0]     750,0      /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása       [1 416,3]     1 
616,3 tám. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1692. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/2. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/686. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 737. és 950. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Informatikai feladatok támogatása 
       5  Ormánsági internet- és telefonhálózat fejlesztése            100,0      /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1692. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/16. (1640. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 148/1. (1640. sz. 

jav. - 5.mell.16.keret), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/2. (1692. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alcúj5.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1692. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc3.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 28/3. Tóth Károly képviselő - kapcsolódva a T/10554/588. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat       [15 492,4]    16 687,4      /+1195,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 305,0]    1 500,0      /+1195,0 kiad./ 
 

Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1620. számon. 
 
 

 28/4. Tóth Károly képviselő - kapcsolódva a T/10554/588. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
    1  Különféle kifizetések       [33 000,0]    31 805,0      /-1195,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Különféle kifizetések       [125 200,0]    33 000,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1620. számon. 
 
 

 28/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főösz-
szeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. § (7) be-
kezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/4. (1620. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/3. (1620. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1557. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/6. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/385. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 764. és 2448. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1564. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/7. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 736,3      /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 856,6      /-130,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     421,2      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1582. 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. 
 
 

 28/8. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/3. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/4. (1557. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.7.cím), 31/4. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj6jcs), 34/2. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pont-
jaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/27. (1564. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/24. (1582. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 736,3      /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 856,6      /-130,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     421,2      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1629. 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. 
 
 

 28/9. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/10554/705. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 389. és 918. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1660. 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. 
 
 

 28/10. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/10554/704. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 205. és 832. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1661. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/25. (1629. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/7. (1660. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 35/2. (1660. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/9. (1661. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 30/19. (1661. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj  6. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/11. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1310. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 780. és 1567. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 636,3      /-270,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 479,0]     409,0      /-70,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1746. 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. 
 
 

 28/12. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1205. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 234. és 2443. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1767. 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. 
 
 

 28/13. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/764. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 612. és 919. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 479,0]     429,0      /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/10. (1746. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 37/1. (1746. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/12. (1767. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 37/2. (1767. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj25.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1793. 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. 
 
 

 28/14. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását 
javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
  1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1801. 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. 
 
 

 28/15. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1816. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/16. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/13. (1793. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 35/1. (1793. sz. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/15. (1801. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 36/1. (1801. sz. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/16. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/32. (1816. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 34/4. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1817. 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. 
 
 

 28/17. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1826. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/18. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/393. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 836. és 2710. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 706,3      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 836,6      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     411,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/17. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/12. (1817. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 34/5. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 36/2. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/33. (1826. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
34/6. (1826. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítványban számszaki elírás történt, melyet pontosítottunk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/18. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/13. (1830. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 30/22. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 34/7. (1830. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1830. 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. 
 
 

 28/19. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 856,3      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 946,6      /-40,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     451,2      /-10,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1835. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/20. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 756,3      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 856,6      /-130,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 461,2]     441,2      /-20,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1837. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 28/21. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1143. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 739. és 2877. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati Minisztérium igazgatása       [2 906,3]    2 806,3      /-100,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/6. (1835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.címúj15.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/7. (1837. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.címúj15.alcúj1jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [1 986,6]    1 886,6      /-100,0 kiad./ 
 

 
 

 
 Indokolás a T/10554/1876. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Sportbizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/1. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/382. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 307. és 837. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 966,7      /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1536. 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. 
 
 

 29/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1332. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 535. és 872. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 158,7      /-8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 120,9      /-8,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1553. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/21. (1876. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/24. (1536. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/23. (1553. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 29/3. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 906,7      /-260,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 068,9      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1557. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/4. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/45. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 781. és 2464. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 966,7      /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1561. 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. 
 
 

 29/5. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/531. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 165. és 857. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 006,7      /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 070,4      /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 322,4      /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/5. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/4. (1557. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 31/4. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj6jcs), 34/2. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/3. (1561. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj30.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1585. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/6. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/601. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 340. és 859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 016,7      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]     978,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1653. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Ifjúsági bizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/7. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/10554/705. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 389. és 918. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 966,7      /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1660. 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. 
 
 

 29/8. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/11. (1585. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/14. (1653. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/9. (1660. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 35/2. (1660. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 106,7      /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 068,9      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1735. 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. 
 
 

 29/9. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 126,1      /-40,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 088,3      /-40,6 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1740. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/10. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 126,7      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 088,9      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1741. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/29. (1735. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/30. (1740. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/31. (1741. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 29/11. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/45. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 781. és 2464. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 046,7      /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 100,4      /-90,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 332,4      /-30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1745. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/12. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1205. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 234. és 2443. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 966,7      /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1767. 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. 
 
 

 29/13. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/764. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 612. és 919. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 086,7      /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 110,4      /-80,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/35. (1745. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/12. (1767. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 37/2. (1767. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj25.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/13. (1793. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 35/1. (1793. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1793. 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. 
 
 

 29/14. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását 
javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 966,7      /-200,0 tám./ 
    1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1798. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/15. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását 
javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 966,7      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1801. 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. 
 
 

 29/16. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 906,7      /-260,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/11. (1798. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 31/5. (1798. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/14. (1801. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 36/1. (1801. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 068,9      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1816. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 29/17. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 906,7      /-260,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 068,9      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1817. 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. 
 
 

 29/18. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/393. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 836. és 2710. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    6 906,7      /-260,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 190,4]    5 040,4      /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 362,4]    1 312,4      /-50,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 068,9      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1830. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/15. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/32. (1816. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 34/4. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/16. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/12. (1817. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 34/5. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 36/2. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/18. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/13. (1830. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 30/22. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 34/7. (1830. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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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. 
 
 

 29/19. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 151,7      /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]    1 113,9      /-15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1859. 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. 
 
 

 29/20. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Regionális Államigazgatási Hivatalok       [7 166,7]    7 016,7      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 128,9]     978,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1868. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/1. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/10554/1068. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 827. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    10 660,2      /+1100,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]    1 908,2      /+1100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/2. (1859. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/1. (1868. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1527. számon. 
 
 

 30/2. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/10554/1068. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 827. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    10 360,2      /+800,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés       [ 385,9]   1 185,9      /+800,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások       [ 922,0]    1 722,0      /+800,0 kiad./ 
 

 Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1528. számon. 
 
 

 30/3. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/379. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 304. és 838. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1534. 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főösz-
szeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. § (7) be-
kezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/4. (1527. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.14.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de a központi 
költségvetés főösszegét, valamint a XI. fejezet főösszegét is érinti, mert támogatási, bevételi és ki-
adási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/5. (1528. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.14.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/25. (1534. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 30/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 

módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1557. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/5. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1245. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 842. és 2107. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1569. 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. 
 
 

 30/6. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/530. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 718. és 856. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 510,2      /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     758,2      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1584. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/5. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/3. (1557. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 31/4. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj6jcs), 34/2. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/28. (1569. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/10. (1584. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/7. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/137. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 819. és 1332. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 430,2      /-130,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     678,2      /-130,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1586. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/8. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/527. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 858. és 1763. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 557,7      /-2,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     805,7      /-2,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1587. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/9. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/10554/704. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 205. és 832. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/8. (1586. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/12. (1587. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



55 

 
 Indokolás a T/10554/1661. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/10. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1310. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 780. és 1567. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1746. 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. 
 
 

 30/11. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását 
javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1798. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/12. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/10. (1661. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/19. (1661. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj  6. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/11. (1746. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 37/1. (1746. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/14. (1798. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 31/5. (1798. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1817. 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. 
 
 

 30/13. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/393. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 836. és 2710. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 360,2      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     608,2      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1830. 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. 
 
 

 30/14. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 410,2      /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     658,2      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1834. 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. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/16. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/17. (1817. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 34/5. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 36/2. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/18. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/18. (1830. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/22. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 34/7. (1830. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/23. (1834. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 30/15. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/527. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 858. és 1763. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 557,7      /-2,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás       [ 111,7]     109,2      /-2,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1871. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/16. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/527. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 858. és 1763. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság       [9 560,2]    9 430,2      /-130,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [ 808,2]     678,2      /-130,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1872. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/17. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 11. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   11  Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet       [3 267,9]    3 117,9      /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 671,9]    2 521,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1827. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/13. (1871. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/9. (1872. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/20. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 
34/11. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc1.jcs), 34/21. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj26.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/18. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcím- csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakásügy 
          3  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása       [6 090,0]    11 090,0      
/+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [5 835,0]    10 835,0      /+5000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 30/19. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/10554/704. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 205. és 832. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcím- csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakásügy 
          6 Miskolci középmagas lakóépületek tűzvédelmének kiépítése            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1661. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. 
(1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/10. (1661. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/9. (1661. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal. 



59 

 30/20. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat       [5 603,4]    5 403,4      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [5 464,4]    5 264,4      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1827. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/21. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1143. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 739. és 2877. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat       [5 603,4]    5 703,4      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [5 464,4]    5 564,4      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1876. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Sportbizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/22. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/393. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 836. és 2710. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
        1 Közép-Tiszavidéki Termál Mikrorégió fejlesztése, I. ütem            700,0      /+700.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/17. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.11.cím), 34/11. (1827. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc1.jcs), 34/21. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj26.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/21. (1876. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            700,0      /+700.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1830. 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. 
 
 

 30/23. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
        1 Abádszalókon Tisza-tó turisztikai fejlesztése            150,0      /+150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1834. 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. 
 
 

 30/24. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/382. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 307. és 837. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
          3  Csurgói Festetics Termálpark kialakítása 1. szakasz            200,0      /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1536. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/18. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/18. (1830. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/13. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 34/7. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/14. (1834. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/1. (1536. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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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. 
 
 

 30/25. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/379. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 304. és 838. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
          5  Marcali Gyógyfürdőben szabadtéri úszómedence építése            200,0      /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1534. 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. 
 
 

 30/26. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       [6  Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció]      [5 000,0]     0,0      /-5000,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások]      [5 000,0]     0,0      /-5000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 30/27. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/385. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 764. és 2448. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/3. (1534. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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let XI. fejezet 12. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6  Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 
          4 Hajdúdorogon közintézmények termálvizes fűtés kialakítása I, ütem            200,0      
/+200.0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1564. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/28. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1245. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 842. és 2107. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       7 Csongrádi Termálfürdő tervezése és rekonstrukciója            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1569. 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. 
 
 

 30/29. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Sportcentrum felújítása Mezőtúron            60,0      /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/6. (1564. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/5. (1569. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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             2  Felújítás            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1735. 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. 
 
 

 30/30. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Erzsébet liget rekreációs célú megújítása Kisújszálláson            40,6      /+40,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            40,6      /+40,6 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1740. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/31. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Városháza park délnyugati részének rekreációs célú megújítása Kisújszálláson            40,0      
/+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            40,0      /+40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1741. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/8. (1735. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/9. (1740. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/10. (1741. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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 30/32. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 

módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Budapest III. kerületében játszótér-udvar felújítás            500,0      /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            500,0      /+500.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1816. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/33. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Szociális bérlakások építése Erzsébetvárosban            250,0      /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            250,0      /+250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1826. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/34. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/698. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 850. és 1744. pontjai) -  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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/15. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/16. (1816. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 34/4. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/17. (1826. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 34/6. (1826. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       3 Pinkamindszent Tűzoltó Egyesület épületének felújítása, múzeum kialakítása            15,0      
/+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            15,0      /+15,0 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1663. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 30/35. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/45. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 781. és 2464. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Mezőtúr városi intézményeinek fűtéskorszerűsítése            120,0      /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            120,0      /+120,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1745. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Nagyfügeden új munkahely teremtése a helyi kis- és  
            középvállalkozóknak            150,0      /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (1663. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/11. (1745. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/20. (1868. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1868. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  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 Nagyfügeden a fiatalok szórakozását elősegítő focipálya, öltöző kialakítása            15,0      
/+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            15,0      /+15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1859. 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. 
 
 

 31/3. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/572. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 337. és 852. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
      4  Rekonstrukciós támogatás 
          3  A Marcali Gyermekétkeztetési Központ rekonstrukciója            40,0      /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            40,0      /+40,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1540. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/19. (1859. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (1540. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 31/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       6 Várbuszok cseréje, környezetkímélő járműpark beszerzése            850,0      /+850,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            850,0      /+850,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1557. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/5. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 6. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       12  Rákospatak rendezése-I. ütem            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1798. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/6. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15 Többpólusú települések támogatása            50,0      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/5. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/3. (1557. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/4. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 34/2. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/14. (1798. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/11. (1798. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1835. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/7. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím új 1. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15 Munkahelymegtartó támogatás 
      1 Ajkai üveggyár működésének támogatása            150,0      /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1837. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/8. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/137. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 819. és 1332. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása       [ 120,0]     250,0      /+130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 120,0]     250,0      /+130,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1586. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/19. (1835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/20. (1837. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/7. (1586. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 31/9. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/527. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 858. és 1763. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása       [ 120,0]     250,0      /+130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 120,0]     250,0      /+130,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1872. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/10. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/530. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 718. és 856. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8  Simontornyai tűzoltóság            50,0      /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1584. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/11. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/531. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 165. és 857. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8  Tamási Önkéntes Tűzoltóság            160,0      /+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/16. (1872. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/6. (1584. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            160,0      /+160,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1585. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/12. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/527. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 858. és 1763. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       12  Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása       [ 22,5]     25,0      /+2,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 22,5]     25,0      /+2,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1587. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 31/13. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/527. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 858. és 1763. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       12  Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása       [ 22,5]     25,0      /+2,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 22,5]     25,0      /+2,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1871. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/5. (1585. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/8. (1587. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/15. (1871. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 31/14. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/601. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 340. és 859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       14 A falugondnoki hálózat bővítése            150,0      /+150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1653. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Ifjúsági bizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 34/1. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/572. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 337. és 852. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     100,5      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     100,5      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1540. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 34/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     100,5      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     100,5      /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/6. (1653. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/3. (1540. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj4.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1557. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 34/3. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/698. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 850. és 1744. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     125,5      /-15,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     125,5      /-15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1663. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 34/4. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     100,5      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     100,5      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1816. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/5. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/3. (1557. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/4. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 31/4. (1557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj6jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/34. (1663. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/15. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/16. (1816. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/32. (1816. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 34/5. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     100,5      /-40,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     100,5      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1817. 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. 
 
 

 34/6. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 541. és 853. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     90,5      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     90,5      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1826. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 34/7. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/393. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 836. és 2710. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 92. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       92  Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása       [ 140,5]     100,5      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 140,5]     100,5      /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/16. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/17. (1817. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/12. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 36/2. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jc), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/17. (1826. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/33. (1826. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1830. 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. 
 
 

 34/8. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       95  Duna Művész Együttesek támogatása       [ 200,0]     250,0      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 200,0]     250,0      /+50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:  
95  Duna Művész Együttesek támogatása       [ 250,0]      200,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 250,0]     200,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/9. Mesterházy Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 25. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Választások lebonyolítása 
       2  A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása       [11 000,0]    10 
900,0      /-100.0 tám./ 
                1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [5 900,0]    5 800,0      /-100.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/18. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/18. (1830. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/13. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 30/22. (1830. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj1.jc), pont-
jaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/12. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 
34/14. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/19. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/10554/1596. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/10. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 25. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Választások lebonyolítása 
       2  A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása       [11 000,0]    10 
950,0      /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [5 900,0]    5 850,0      /-50.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/11. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       1  Utánpótlás-nevelési feladatok       [1 335,0]    1 235,0      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 759,9]     659,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1827. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/17. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.11.cím), 30/20. (1827. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 34/21. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj26.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 34/12. Mesterházy Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       2  Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása       [ 271,2]     281,2      /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 271,2]     281,2      /+10,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1596. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/13. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       2  Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása       [ 271,2]     275,2      /+4,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 271,2]     275,2      /+4,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/14. Mesterházy Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása       [1 872,5]    1 932,5      /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 707,4]    1 767,4      /+60,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/9. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/14. 
(1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/19. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1596. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/15. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 26. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása       [1 872,5]    1 888,5      /+16,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 707,4]    1 723,4      /+16,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/16. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 26. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása       [1 872,5]    2 172,5      /+300,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 707,4]    2 007,4      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1890. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/9. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/12. 
(1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/19. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/18. (1890. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 34/17. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 26. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       7  Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése       [1 900,2]    1 930,2      /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 525,7]     555,7      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/18. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 26. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       8  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása       [4 178,5]    3 878,5      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [4 178,5]    3 878,5      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1890. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/19. Mesterházy Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       22  Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása       [ 41,2]     71,2      /+30,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 41,2]     71,2      /+30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/16. (1890. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



79 

 
 Indokolás a T/10554/1596. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/20. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 12. cím 26. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       22  Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása       [ 41,2]     11,2      /-30,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 41,2]     11,2      /-30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/21. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       26  Tanuszodák működésének támogatása            450,0      /+450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            450,0      /+450,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1827. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/9. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/12. 
(1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/14. (1596. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/22. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/17. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.11.cím), 30/20. (1827. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 34/11. (1827. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 34/22. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 

fejezet 12. cím 26. alcím 28. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       28  Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei       [ 64,2]     
44,2      /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 32,4]     12,4      /-20,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1888. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 34/23. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1332. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 535. és 872. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
3. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
           3 Budapest I. kerület Mikó utcai játszótér építése            8,0      /+8.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            8,0      /+8.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1553. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 34/24. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jog-
cím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/18. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcs3.jc), 
30/26. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc6.jcs), 34/8. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 34/10. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), 34/13. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 34/15. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 34/17. (1888. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc7.jcs), 34/20. (1888. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/2. (1553. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
       13 Labdarúgóstadion-világítás kiépítése, Tatabánya            170,0      /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            170,0      /+170,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1582. 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. 
 
 

 34/25. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jog-
cím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
          13 Dévaványa sportcsarnok építés            170,0      /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            170,0      /+170,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1629. 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. 
 
 

 35/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/764. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 612. és 919. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Doboz Sportcsarnok építése            280,0      /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            280,0      /+280,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/7. (1582. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (1629. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1793. 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. 
 
 

 35/2. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/10554/705. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 389. és 918. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Miskolc-Tapolca több medencés strandfürdő létesítése I. ütem            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1660. 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. 
 
 

 36/1. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Dagály Strandfürdő korszerűsítése, korszerű vízi létesítmények elhelyezése            400,0      
/+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1801. 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. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/13. (1793. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/13. (1793. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/9. (1660. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/7. (1660. sz. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/14. (1801. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/15. (1801. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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 36/2. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1231. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 923. és 2789. pontjai) -  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  Budapest III. kerületében kerékpárút fejlesztése            700,0      /+700.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            700,0      /+700.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1817. 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. 
 
 

 37/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1310. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 780. és 1567. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15 jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       15 Mezőtúron strandfürdő és uszoda fejlesztése            470,0      /+470,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            470,0      /+470,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1746. 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. 
 
 

 37/2. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1205. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 234. és 2443. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/16. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/17. (1817. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 30/12. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 34/5. (1817. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/11. (1746. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 30/10. (1746. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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       25  Debreceni labdarúgó stadion építése I. ütem            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1767. 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. 
 
 

 37/3. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/45. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 781. és 2464. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       30  Hajdúnánási sporttelep felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1561. 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. 
 
 

 37/4. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/10554/1068. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 827. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  14  Lakástámogatások 
      1  Egyéb lakástámogatások       [147 257,0]    146 157,0      /-1100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1527. számon. 
 
 

 37/5. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/10554/1068. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 827. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/12. (1767. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 29/12. (1767. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/4. (1561. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/1. (1527. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  14  Lakástámogatások 
      1  Egyéb lakástámogatások       [147 257,0]    146 457,0      /-800,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1528. számon. 
 
 

 37/6. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1140. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 84., 926. és 3023. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11  Erdei kisvasutak működtetésének támogatása 
            (Nem állami tulajdonú erdőgazdaságok támogatási kerete)             30,0      /+30,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1877. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/7. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
          1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása       [ 350,0]     700,0      
/+350,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 350,0]     700,0      /+350,0 kiad./ 
 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/2. (1528. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/19. (1877. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/8. (1697. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcsúj2.jc), 
37/13. (1697. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1697. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/8. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
2. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
        2 Egyéb károsítók elleni közérdekű védekezés 
           végrehajtásának támogatása            120,0      /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            120,0      /+120,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1697. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/9. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1251. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 977. és 2859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 800,0      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]    1 400,0      /-100,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [1 500,0]    1 400,0      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1566. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/7. (1697. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 
37/13. (1697. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/20. (1566. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 37/10. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/601. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 340. és 859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 985,0      /-15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [1 500,0]    1 485,0      /-15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1654. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/11. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/601. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 340. és 859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 920,0      /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [1 500,0]    1 420,0      /-80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1655. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/12. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/684. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 665. és 979. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/22. (1654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/23. (1655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 800,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [1 500,0]    1 300,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1694. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/13. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 530,0      /-470,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]    1 030,0      /-470,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1697. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/14. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere 
             fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    2 400,0      /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]     900,0      /-600,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/21. (1694. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/7. (1697. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 
37/8. (1697. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/31. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 2.jcs), 
37/32. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 3.jcs), 37/33. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 4.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1701. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/15. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/245. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 978. és 2529. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 400,0      /-600,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]     900,0      /-600,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1756. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/16. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/666. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 975. és 2604. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 920,0      /-80,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]    1 420,0      /-80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1757. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/17. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/245. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 978. és 2529. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/24. (1756. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/25. (1757. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 400,0      /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]     900,0      /-600,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1758. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/18. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/623. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 925. és 2597. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 850,0      /-150,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások       [1 500,0]    1 350,0      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1760. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/19. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1140. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 84., 926. és 3023. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése       [3 000,0]    
2 970,0      /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 500,0]    1 470,0      /-30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/26. (1758. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/27. (1760. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1877. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/20. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1251. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 977. és 2859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       20  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa       [ 184,0]     384,0      /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 184,0]     384,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1566. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/21. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/684. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 665. és 979. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím új 26. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26  Ormánsági felzárkóztató program            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1694. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/22. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/601. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 340. és 859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/6. (1877. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím1.alcúj11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/9. (1566. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/12. (1694. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
        26 A tanyasi élelmiszerek marketingjének támogatása            15,0      /+15,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            15,0      /+15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1654. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/23. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/601. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 340. és 859. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26 A tanyasi élelmiszerek számára nagybani piac létesítésének támogatása            80,0      
/+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            80,0      /+80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1655. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/24. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/245. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 978. és 2529. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26  Tanyaprogram tanyák felújítására            600,0      /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/10. (1654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/11. (1655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            600,0      /+600,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1756. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/25. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/666. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 975. és 2604. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26  Tanyasi gazdák számára nagybani piac létesítése Fülöpháza, Kerekegyháza határában            
80,0      /+80,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            80,0      /+80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1757. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/26. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/245. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 978. és 2529. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26  Tanyaprogram tanyák felújítására            600,0      /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            600,0      /+600,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1758. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/15. (1756. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/16. (1757. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/17. (1758. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/27. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/623. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 925. és 2597. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26  Falugondnoki hálózat bővítése            150,0      /+150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1760. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/28. Herbály Imre és Demendi László képviselők - kapcsolódva a T/10554/635. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 988. és 2599. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
          3  Erdőfelújítás determinációja       [ 650,0]     450,0      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 650,0]     450,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1626. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezet-
védelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 37/29. Herbály Imre és Demendi László képviselők - kapcsolódva a T/10554/635. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 988. és 2599. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/18. (1760. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/29. (1626. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcs4.jc), 
37/30. (1626. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
          4  Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja       [ 650,0]     450,0      /-
200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [ 650,0]     450,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1626. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezet-
védelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 

 37/30. Herbály Imre és Demendi László képviselők - kapcsolódva a T/10554/635. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 988. és 2599. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követ-
kező új 5. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      6  Nemzeti Erdőprogram 
          5 Fenntartható Erdőgazdálkodás támogatása            400,0      /+400,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1626. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezet-
védelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 

 37/31. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állat- és növénykártalanítás 
      2 Növényvédelmi állami védekezés            250,0      /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            250,0      /+250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/28. (1626. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcs3.jc), 
37/30. (1626. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/28. (1626. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcs3.jc), 
37/29. (1626. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc6.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1701. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/32. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állat- és növénykártalanítás 
      3 Növényvédelmi járványügyi intézkedés            250,0      /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            250,0      /+250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1701. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/33. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1002. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 446., 934. és 935. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állat- és növénykártalanítás 
       4 Növényvédelmi határ- és mélységi ellenőrzés megerősítése            100,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1701. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/14. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
37/32. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 3.jcs), 37/33. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 4.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/14. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
37/31. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 2.jcs), 37/33. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 4.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/14. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 
37/31. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 2.jcs), 37/32. (1701. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím6.alcúj 3.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 37/34. Pettkó András, Hock Zoltán, Katona Kálmán és dr. Csáky András 
képviselők - kapcsolódva a T/10554/11. számú módosító javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 
38., 39. és 40. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása       [5 344,1]    5 294,1      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 432,8]    1 382,8      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1592. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Hon-
védelmi bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 38/1. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/365. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1031. és 2442. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal       [4 930,9]    4 830,9      /-100,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 819,1]     719,1      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1761. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 38/2. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/15. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1027. és 1574. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal       [4 930,9]    4 730,9      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 819,1]     619,1      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/4. (1592. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím2.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (1761. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1811. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 38/3. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1320. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1076. és 2703. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek       [2 567,5]    2 317,5      /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 245,9]     995,9      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1570. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 38/4. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1320. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1076. és 2703. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 7. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  7  Rendőrség 
     1 A Csongrád Megyei Rendőrkapitányság rendőri feladatainak ellátásának biztosításához            
250,0      /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            250,0      /+250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1570. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/1. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/602. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 341. és 1129. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/5. (1811. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/4. (1570. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.címúj1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/3. (1570. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
        8 A tanyán élők közbiztonságának javítása            100,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1652. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/2. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/365. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1031. és 2442. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       8 A tanyán élők közbiztonságának javítása            100,0      /+100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1761. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/3. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/602. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 341. és 1129. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       25  Közbiztonsági feladatterv támogatása       [2 149,8]    2 049,8      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [2 149,8]    2 049,8      /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (1652. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc25.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (1761. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1652. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/4. Pettkó András, Hock Zoltán, Katona Kálmán és dr. Csáky András 
képviselők - kapcsolódva a T/10554/11. számú módosító javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 
38., 39. és 40. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 2. alcím 2. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
       2  Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása       [ 216,5]     266,5      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 216,5]     266,5      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1592. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Hon-
védelmi bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/5. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/15. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1027. és 1574. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Beruházás 
       6 Újpesti rendőrkapitányság épületének felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1811. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/1. (1652. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/34. (1592. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/2. (1811. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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 40/6. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 097,2      /-70,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     565,1      /-70,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1583. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/7. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 071,0      /-96,2 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     538,9      /-96,2 kiad./ 
 

 
 

 
 Indokolás a T/10554/1628. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/8. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/693. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1999. és 2058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 117,2      /-50,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     585,1      /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/1. (1583. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító  javaslatot számszakilag pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/21. (1628. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 69/2. (1628. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/3. (1662. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1662. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/9. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/10554/489. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 327. és 1505. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 071,0      /-96,2 
tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     538,9      /-96,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1720. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/10. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/10554/144. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1410. és 2516. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 071,0      /-96,2 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     538,9      /-96,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1730. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/11. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/33. (1720. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 79/25. (1720. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8jc.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/40. (1730. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 69/4. (1730. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 097,2      /-70,0 
tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     565,1      /-70,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1736. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/12. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/974. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1197. és 2409. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 142,2      /-25,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     610,1      /-25,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1750. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/13. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 989,0      /-178,2 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     456,9      /-178,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1806. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90/2. (1736. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/21. (1750. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj20.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/63. (1806. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 69/8. (1806. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 40/14. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 

módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 021,0      /-146,2 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     488,9      /-146,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1810. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/15. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 071,0      /-96,2 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     538,9      /-96,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1813. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/16. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 071,0      /-96,2 
tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     538,9      /-96,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/66. (1810. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 79/18. (1810. sz. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/67. (1813. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 79/15. (1813. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/68. (1819. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 76/3. (1819. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1819. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/17. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/322. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 017,2      /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     485,1      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1828. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/18. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők - kapcsolódva a T/10554/322. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1836. 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. 
 
 

 40/19. Dr. Hörcsik Richard képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/2. (1828. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/1. (1836. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 155,2      /-12,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     623,1      /-12,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1838. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/20. Dr. Hörcsik Richard képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 137,2      /-30,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     605,1      /-30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1839. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/21. Dr. Hörcsik Richard képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 163,2      /-4,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     631,1      /-4,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1840. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/4. (1838. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/5. (1839. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/6. (1840. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 40/22. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 

módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 867,2      /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     335,1      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1841. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/23. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 867,2      /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     335,1      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1842. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/24. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/3. (1841. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/2. (1842. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/4. (1843. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1843. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/25. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1844. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/26. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1845. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/27. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/5. (1844. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/6. (1845. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1846. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/28. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1847. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/29. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1848. 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/7. (1846. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/8. (1847. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/9. (1848. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 40/30. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 

módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1849. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/31. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1850. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/32. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 867,2      /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     335,1      /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/10. (1849. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/11. (1850. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/7. (1851. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1851. 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. 
 
 

 40/33. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 017,2      /-150,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     485,1      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1853. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/34. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 867,2      /-300,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     335,1      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1854. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/35. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/8. (1853. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/9. (1854. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1855. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/36. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    3 767,2      /-400,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     235,1      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1858. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 40/37. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 126,2      /-41,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     594,1      /-41,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1865. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/3. (1855. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/2. (1858. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/21. (1865. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 40/38. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása       [4 167,2]    4 021,0      /-146,2 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 635,1]     488,9      /-146,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1867. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/1. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/694. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1111. és 1464. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1532. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/2. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/377. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1185. és 1780. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1537. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/73. (1867. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), 79/19. (1867. sz. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/12. (1532. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj 3jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/80. (1537. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcsúj5jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/3. Harrach Péter képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1544. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/4. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/823. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 418. és 1595. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1545. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/5. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/1. (1544. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/12. (1545. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1546. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/6. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1328. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1631. és 2773. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     303,8      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 424,9      /-100,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1549. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/7. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1333. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 536. és 1602. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1558. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/8. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90/1. (1546. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/11. (1549. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/2. (1558. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1572. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/9. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1573. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/10. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1574. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/5. (1572. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/8. (1573. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/9. (1574. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 67/11. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1575. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/12. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1576. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/13. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1577. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/16. (1575. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/17. (1576. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/6. (1577. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/14. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1578. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/15. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1579. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/16. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     253,8      /-150,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 374,9      /-150,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/10. (1578. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/11. (1579. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/7. (1580. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1580. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/17. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1588. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/18. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     363,8      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 484,9      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1589. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/19. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     328,8      /-75,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/12. (1588. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/13. (1589. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 449,9      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1590. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/20. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1178. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1485., 2699., 2788. és 2810. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1623. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/21. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1628. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/22. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/14. (1590. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/1. (1623. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/7. (1628. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 69/2. (1628. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     353,8      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 474,9      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1630. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/23. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     203,8      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 324,9      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1631. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/24. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     353,8      /-50,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 474,9      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1633. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/4. (1630. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/10. (1631. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/5. (1633. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 67/25. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1639. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/26. Dr. Heintz Tamás és dr. Mátrai Márta képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/713. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2014. és 2611. pontjai) -  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]     3,8      /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1658. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/27. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/819. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 414. és 1539. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1696. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/2. (1639. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/1. (1658. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/1. (1696. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/28. Dr. Tilki Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1698. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/29. Dr. Tilki Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1699. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/30. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     203,8      /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 324,9      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/5. (1698. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91/1. (1699. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1705. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/31. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     103,8      /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 224,9      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1706. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/32. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     203,8      /-200,.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 324,9      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1708. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/33. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/10554/489. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 327. és 1505. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/8. (1705. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/9. (1706. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/6. (1708. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1720. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/34. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/10554/488. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 162. és 1504. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     203,8      /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 324,9      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1721. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/35. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1722. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/36. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/9. (1720. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 79/25. (1720. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8jc.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/26. (1721. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8jc.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/3. (1722. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1723. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/37. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/823. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 418. és 1595. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1724. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/38. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     303,8      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 424,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1725. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/2. (1723. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/14. (1724. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/4. (1725. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 67/39. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     303,8      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 424,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1726. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/40. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/10554/144. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1410. és 2516. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1730. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/41. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     373,8      /-30,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 494,9      /-30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1737. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/3. (1726. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/10. (1730. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 69/4. (1730. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/6. (1737. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/42. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     335,8      /-68,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 456,9      /-68,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1743. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/43. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     373,8      /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 494,9      /-30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1751. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/44. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/15. (1743. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/11. (1751. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/23. (1752. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1752. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/45. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     163,8      /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 284,9      /-240,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1753. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/46. Kuzma László képviselő - kapcsolódva a T/10554/805. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1851. és 2722. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1764. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/47. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1206. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1194. és 2700. pontjai) -  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]     103,8      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 224,9      /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/7. (1753. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/2. (1764. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1765. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/48. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/331. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1051. és 1190. pontjai) -  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]     153,8      /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 274,9      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1766. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/49. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/371. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 762. és 1178. pontjai) -  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]     330,8      /-73,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 451,9      /-73,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1768. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/50. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/337. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1192. és 2101. pontjai) -  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]     253,8      /-150,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/85. (1765. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj9.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/81. (1766. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/77. (1768. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj52.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 374,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1769. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/51. Halász János és dr. Pósán László 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      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 474,9      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1770. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/52. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/370. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 820. és 1687. pontjai) -  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      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 324,9      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1771. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/53. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők - kapcsolódva a T/10554/322. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/83. (1769. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/76. (1770. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj49.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/23. (1771. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     103,8      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 224,9      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1776. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/54. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1207. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1072. és 1193. pontjai) -  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]     153,8      /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 274,9      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1784. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/55. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/351. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1191. és 2386. pontjai) -  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]     250,8      /-153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 371,9      /-153,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1786. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/7. (1776. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/84. (1784. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj6), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/82. (1786. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 67/56. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  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]     348,8      /-55,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 469,9      /-55,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1787. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/57. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/838. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 431. és 1544. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     393,8      /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 514,9      /-10,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1792. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/58. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását 
javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1794. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/10. (1787. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj13.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/13. (1792. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj15.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/20. (1794. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj18.jc), 
pontjában foglaltakkal. 



134 

 
 

 67/59. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását 
javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1795. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/60. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását 
javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1796. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/61. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását 
javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1797. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/16. (1795. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/17. (1796. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/18. (1797. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj16.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/62. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását 
javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1799. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/63. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  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]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1806. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/64. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/19. (1799. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj17.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/13. (1806. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 69/8. (1806. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1807. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/65. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     103,8      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 224,9      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1808. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/66. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  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]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1810. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/67. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  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]     0,0      /-403,8 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/24. (1807. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/9. (1808. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/14. (1810. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 79/18. (1810. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1813. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/68. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  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]     0,0      /-403,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1819. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/69. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  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]     153,8      /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 274,9      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1821, 1823. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/15. (1813. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 79/15. (1813. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/16. (1819. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 76/3. (1819. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/3. (1821. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 67/71. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     353,8      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 474,9      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1825. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/72. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     373,8      /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 494,9      /-30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1862. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/73. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     0,0      /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 121,1      /-403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1867. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/5. (1825. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/20. (1862. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/38. (1867. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 79/19. (1867. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/74. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     253,8      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 374,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1869. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/75. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   2  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal       [ 403,8]     3,8      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 524,9]    1 124,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1870. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/76. Halász János és dr. Pósán László képviselők -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 49. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       49  Debreceni közterület közvilágítás            50,0      /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/22. (1869. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/1. (1870. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1770. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/77. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/371. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 762. és 1178. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 52. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       52 Debreceni Külterületi közvilágítás            73,0      /+73,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            73,0      /+73,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1768. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/78. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/578. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1708. és 2586. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat       [15 300,0]    15 100,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [15 300,0]    15 100,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1666. 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. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/51. (1770. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/49. (1768. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/25. (1666. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



141 

 67/79. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat       [15 300,0]    15 100,0    
   /-200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [15 300,0]    15 100,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1680. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/80. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/377. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1185. és 1780. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
          5  Csurgói Ipari Park infrastuktúra kialakítása            403,8      /+403,8 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1537. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/81. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/331. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1051. és 1190. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/24. (1680. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/2. (1537. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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      2  Építésügyi célelőirányzat 
        1  Debreceni lakótelepi városrehabilitációs munkára            250,0      /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            250,0      /+250,0 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1766. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/82. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/351. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1191. és 2386. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
         3 Debreceni lakótelepi fejesztések Vénkert            153,0      /+153,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            153,0      /+153,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1786. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/83. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/337. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1192. és 2101. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
          4  Debrecen külterületi infrastruktúrájának fejlesztése            150,0      /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/48. (1766. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/55. (1786. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1769. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/84. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1207. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1072. és 1193. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
          6 Debreceni Újkerti-lakótelep városrehabilitációs munkái            250,0      /+250,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            250,0      /+250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1784. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/85. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1206. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1194. és 2700. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
        9 Debreceni Tócópatak és környezetének rehabilitációja 
           I, ütem            300,0      /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1765. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/50. (1769. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/54. (1784. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/47. (1765. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 67/86. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/239. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 153., 1049., 1153. és 1525. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          1  Központi fejlesztési feladatok       [ 886,8]     806,8      /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 685,1]     605,1      /-80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1759. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/1. Harrach Péter képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 Felszíni csapadékvízelvezetés a börzsönyi településeken            403,8      /+403,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1544. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/1. (1759. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/3. (1544. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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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 Dévaványa Gyomaendrőd közötti útszakasz felújítása            500,0      /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1628. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/3. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/693. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1999. és 2058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 Szombathelyi gyalogos aluljáró felújítása            50,0      /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1662. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/4. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/10554/144. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1410. és 2516. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 Gyógyfürdő szolgáltatás támogatása            500,0      /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/7. (1628. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/21. (1628. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/8. (1662. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1730. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/5. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 Erzsébetvárosban térfigyelő rendszer fejlesztése            50,0      /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1825. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/6. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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  Kétpói általános iskola nyílászáróinak cseréje, fűtéskorszerűsítés            30,0      /+30,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1737. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/10. (1730. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/40. (1730. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/71. (1825. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/41. (1737. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/7. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon nagyobb forgalmú 
           megállók várótermeinek és peronjainak világítás 
           korszerűsítése és információs táblák napelemes 
           működtetése            240,0      /+240,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            240,0      /+240,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1753. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/8. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Budapest III. kerületében térfigyelő rendszer fejlesztése            582,0      /+582.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            582,0      /+582.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1806. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/45. (1753. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/13. (1806. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/63. (1806. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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 69/9. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 

módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Káposztásmegyer-Rákospalota északi vasúti megállóhely létesítése            300,0      /+300,0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1808. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/10. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 Szeghalom belterületi utak felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1631. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/11. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/65. (1808. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/23. (1631. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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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 Alternatív meghajtású mozdonyok alkalmazási 
          lehetőségének felmérése, azok tesztelése a 
          Záhony-Vásárosnamény vasúti szárnyvonalon            30,0      /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1751. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 69/12. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/694. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1111. és 1464. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3  A budapesti Határ úti közlekedési csomópont rendezése, valamint P+R parkoló létesítése I, 
ütem            400,0      /+400.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1532. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 74/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1178. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1485., 2699., 2788. és 2810. pontjai) -  a törvény-
javaslat 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/43. (1751. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/1. (1532. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3  Budai Vár úthálózat felújítása - I. ütem            400,0      /+400.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1623. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 76/1. Dr. Heintz Tamás és dr. Mátrai Márta képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/713. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2014. és 2611. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3  67-es út Kaposvár-M7-es autópálya közötti szakaszának 2x2 sávosítása            400,0      
/+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1658. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 76/2. Kuzma László képviselő - kapcsolódva a T/10554/805. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1851. és 2722. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 Csokonyavisontai gyógyfürdő fejlesztése (I. ütem)            403,0      /+403.0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            403,0      /+403.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/20. (1623. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/26. (1658. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1764. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 76/3. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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  Budapest III. kerület közterület fejlesztés            500,0      /+500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1819. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 78/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          3 A 2006-ban bezárt Békéscsabai Baromfifeldolgozó üzem újraindítása            400,0      
/+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1870. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/46. (1764. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/16. (1819. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/68. (1819. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/75. (1870. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 78/2. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/322. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        3 Karcagon a Széchenyi sugárút és a Püspökladányi út 
           kereszteződésében jelzőlámpa-rendszer kiépítése            150,0      /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1828. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/1. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/239. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 153., 1049., 1153. és 1525. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Tanyák villamosítása            80,0      /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            80,0      /+80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1759. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1333. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 536. és 1602. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/17. (1828. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/86. (1759. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcs1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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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  Budapest I. kerület Batthyány tér rehabilitációja            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1558. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/3. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Bp, XV. ker. Dunakeszi út és Harsányi Kálmán utca 
          összekötése            250,0      /+250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            250,0      /+250.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1821, 1823. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/5. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/7. (1558. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/69. (1821. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Zajvédelmi intézkedések az M0 autóút keleti szektorában I. ütem            403,8      /+403.8 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1572. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/6. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Közlekedésbiztonság - jelzőlámpás csomópontok fejlesztése Budapesten I. ütem            
403,8      /+403.8 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1577. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/7. Varga Mihály és Farkas Sándor képviselők - kapcsolódva a T/10554/322. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4 Karcagon a Püspökladányi út laktanyánál lévő szakasza körforgalmának kiépítése            
300,0      /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/8. (1572. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/13. (1577. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1776. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/8. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Bp, XVII. kerületi vasúti átjárók különszintűsítése I. ütem            403,8      /+403.8 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1573. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/9. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Elővárosi vasút fejlesztése I, ütem            403,8      /+403.8 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1574. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/53. (1776. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/9. (1573. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/10. (1574. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/10. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4 Budapesten belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása  I. ütem          403,8      /+403,8 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1578. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/11. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Ferihegyi út meghosszabbítása I. ütem            403,8      /+403.8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1579. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/12. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/14. (1578. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/15. (1579. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  4-es Metró meghosszabbítása helyett elővárosi villamos az M0-ás és a Bosnyák tér között 
— tervezés, területelőkészítés            403,8      /+403,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403,8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1588. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/13. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Bp. XV. ker. Pestújhelyi út — Pestújhely fő utcájának és négy terének — revitalizációja            
40,0      /+40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            40,0      /+40.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1589. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/14. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/17. (1588. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/18. (1589. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 



158 

    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4 Bp. XV. ker. kerékpáros gerincúthálózat kiépítése a Szilas-Patak mentén I. ütem            75,0      
/+75.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            75,0      /+75.0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1590. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/15. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Budapest töltés utcai vasúti átkelő építése, I, ütem            500,0      /+500.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1813. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/16. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Sportcsarnok építése Rákosmentén I. ütem            403,8      /+403.8 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/19. (1590. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/15. (1813. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/67. (1813. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1575. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/17. Dr. Pesti Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          4  Külső Kerületi Körút megépítése I. ütem            403,8      /+403.8 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            403,8      /+403.8 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1576. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/18. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Budapest külső kerületeiben P+R parkolók fejlesztése I. ütem            550,0      /+550.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            550,0      /+550.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1810. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/11. (1575. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/12. (1576. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/14. (1810. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/66. (1810. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/19. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          5  Nagyfügeden egy nyomtávú út van, ennek kiszélesítése, 
              felújítása, út, árok, belvízrendezés            550,0      /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            550,0      /+550,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1867. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/20. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          5 A Nagyfügedi Római Katolikus Plébánia födém, tető, fal, 
             nyílászárók felújítása            30,0      /+30,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1862. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/21. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/38. (1867. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/73. (1867. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/72. (1862. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          5 Nagyfüged településen a gyalogjárdák felújítása ill, újak építése            41,0      /+41.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            41,0      /+41.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1865. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/22. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          5 Legalább 150-200 főt foglalkoztató üzem az 
             önkormányzat területére való telepítése            150,0      /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1869. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/23. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/37. (1865. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/74. (1869. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        6 RO-LA terminál fejlesztésének előkészítése Záhony 
           térségében            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1752. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/24. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 6. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6 Budapest Elem (Szerencs) utcai vasúti megálló fejlesztése I. ütem            400,0      /+400.0 
tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1807. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/25. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/10554/489. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 327. és 1505. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         8 A 471-es főútvolnal Nyírbátor és Nyírbogát településeket elkerülő szakaszai építésének 
megkezdése (I. ütem)            500,0      /+500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/44. (1752. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/64. (1807. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1720. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 79/26. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/10554/488. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 162. és 1504. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          8 A 471-es főútvonal rekonstrukciós tervezése            200,0      /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1721. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/1. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          10  Nyílt csap. vízelvezető árkok rekonstrukciója, Tatabánya II. ütem            70,0      /+70.0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            70,0      /+70.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1583. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/9. (1720. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 67/33. (1720. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/34. (1721. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/6. (1583. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/2. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          10 471-es számú másodrendű főút rekonstrukciójának I, üteme             400,0      /+400.0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
   
 

 
 Indokolás a T/10554/1723. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/3. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          10 25-ös számú közút fejlesztése, Szentdomonkos-Bükkszenterzsébet közötti elkerülő sza-
kasz kialakításának I, üteme            100,0      /+100.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            100,0      /+100.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1726. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/4. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/36. (1723. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/39. (1726. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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  Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet környezetének biztonságosabbá tétele, I. fázis            
400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1843. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/5. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 A Hungária krt-on a vasúti felüljáró alatt megfelelő űrszelvény kialakítása            400,0      
/+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1844. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/6. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 10. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/24. (1843. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/25. (1844. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 Gergely bánya rekultiválása, közpark kialakítása, I. fázis            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1845. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/7. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Átjáró nyitása Korponai utcán az Albertirsai út felé, I. fázis            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1846. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/8. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Örs vezér téri P+R parkoló kiépítés, I. fázis            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/26. (1845. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/27. (1846. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1847. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 81/9. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Rákospatak parti revitalizáció, kerékpárút építés, I. fázis            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1848. 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. 
 
 

 81/10. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Újhegyi lakótelep rehabilitációja, I. fázis            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1849. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/28. (1847. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/29. (1848. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/30. (1849. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 81/11. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Liget téri aluljáró funkció váltása, I. fázis            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1850. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 87/1. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/819. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 414. és 1539. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 Ózd-barnamezős ipari park kialakításának I, üteme            400,0      /+400.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1696. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 87/2. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/31. (1850. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/27. (1696. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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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  A 42-es főút Püspökladánytól a Román határig terjedő szakaszának autóúttá alakításának 
előkészítése            400,0      /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1639. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 87/3. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          10 48-as számú út Debrecen és Nyírábrány közötti szakasza rekonstrukciójának I, üteme            
400,0      /+400.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1722. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 87/4. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/25. (1639. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/35. (1722. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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          10 25-ös számú közút fejlesztése, Borsodnádasd-Szentdomonkos közötti szakaszon gy-
orsítósávok kialakításának I, üteme            100,0      /+100.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            100,0      /+100.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1725. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 87/5. Dr. Tilki Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 3814, sz. út, Kékcse elkerülő szakasza megépítésének 
             I. üteme            400,0      /+400.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1698. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 90/1. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10  83-as számú főút fejlesztése            400,0      /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/38. (1725. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/28. (1698. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1546. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 90/2. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          10  Szennyvíztisztító rekonstrukció Mezőtúron            70,0      /+70,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás            70,0      /+70,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1736. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/1. Dr. Tilki Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/824. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 419. és 1541. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
        10 Pátroha-Rétközberencs közötti útszakasz megépítésének 
             I, üteme            400,0      /+400.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1699. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/5. (1546. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/11. (1736. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/29. (1699. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/2. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Kőbánya, Újköztemető előtti körforgalom kiépítése I. fázis            300,0      /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1842. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/3. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Óhegy park biztonságossá tétele, I, fázis            300,0      /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1841. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/4. Dr. Hörcsik Richard képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 10. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/23. (1842. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/22. (1841. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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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 Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata Sárospatakon            12,0      /+12,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            12,0      /+12,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1838. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/5. Dr. Hörcsik Richard képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Városrendezési terv átdolgozása és digitalizálása 
              Sárospatakon            30,0      /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1839. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/6. Dr. Hörcsik Richard képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Környezetvédelmi program felülvizsgálata Sárospatakon            4,0      /+4,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/19. (1838. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/20. (1839. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            4,0      /+4,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1840. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/7. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Ferihegyi vasútállomás P+R és B+R parkoló 
               kialakításával, kisajátítással            300,0      /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1851. 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. 
 
 

 91/8. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Kerületi zajvédő-fal építése az M5-ös mellett            150,0      /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/21. (1840. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/32. (1851. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/33. (1853. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1853. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 91/9. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Szemeretelepi vasútállomás felújítása            300,0      /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1854. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/1. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők - kapcsolódva a T/10554/322. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  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 Szomszédos országokkal való közlekedési összeköttetések            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1836. 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. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/34. (1854. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/18. (1836. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 94/2. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 A 42-es villamos pályájának meghosszabbítása a Gloriett-telepig, I, fázis            400,0      
/+400.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1858. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/3. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező 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 Az 50-es villamos pályájának meghosszabbítása a XVIII, 
              kerület közigazgatási határáig, I. fázis            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1855. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/4. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/36. (1858. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/35. (1855. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          11 Körösnagyharsány iskolaépület inkubációs szolgáltató térré történő átalakítása            50,0      
/+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1630. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          11  Zsadány ipari inkubációs csarnok építése            50,0      /+50,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1633. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/6. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
           11 Kerékpárút építése Ajka és Somlóhegy között I, tervezési fázis            200,0      /+200.0 
tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/22. (1630. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/24. (1633. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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               2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1708. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/7. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          11 Zárt csap. víz elvezető árkok rekonstrukciója, Tatabánya II. ütem            150,0      /+150.0 
tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1580. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/8. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         11 Devecser Széki tó rehabilitáció, I. fázis            200,0      /+200.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/32. (1708. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/16. (1580. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/30. (1705. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1705. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/9. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/322. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1513. és 2793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          11 Devecser várkert városközpont rehabilitáció, I, fázis            300,0      /+300.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
           4  Kormányzati beruházás           300,0      /+300.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1706. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/10. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-
csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
        3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          13 Alsópetény (Cseres sarok)-Keszeg községek közötti 4 km-es útszakasz aszfalt 
megerősítése            55,0      /+55,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            55,0      /+55,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1787. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/31. (1706. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/56. (1787. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 94/11. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1328. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1631. és 2773. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 13. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
 
         13  Budai vár forgalomirányítási rendszerének korszerűsítése            100,0      /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1549. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/12. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/823. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 418. és 1595. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         15  Győr-Pápa-Celldömölk vasút villamosításának I, üteme            400,0      /+400.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1545. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/13. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/838. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 431. és 1544. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/6. (1549. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/4. (1545. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          15 Kamut, belterületi járdarekonstrukció            10,0      /+10,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            10,0      /+10,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1792. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/14. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/10554/823. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 418. és 1595. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
           15 Ózd-Kazinczbarcika közötti vasútvonal korszerűsítésének I, üteme            400,0      
/+400.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1724. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/15. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/128. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1137. és 2831. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          15 Túrkeve piactér fedett elárusítóhelyek létrehozása            68,0      /+68,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás            68,0      /+68,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/57. (1792. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/37. (1724. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 



182 

 

 
 Indokolás a T/10554/1743. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/16. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          16 Az újpesti rakpart meghosszabbítása            400,0      /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
           
 

 
 Indokolás a T/10554/1795. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/17. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       16 A Thököly út felújítása- I. ütem            400,0      /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1796. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/42. (1743. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/59. (1795. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/60. (1796. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 94/18. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          16  Zajvédő fal építése az M3-as budapesti bevezető szakaszán            400,0      /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1797. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/19. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
          17  Lehel tér revitalizációja            400,0      /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1799. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/20. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/61. (1797. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/62. (1799. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
           18 Angyalföld parkolási helyzetének a javítása            400,0      /+400,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1794. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/21. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/974. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1197. és 2409. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 20. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         20 Tiszaszőlős belterületi utak fejlesztése            25,0      /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            25,0      /+25,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1750. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/22. A Gazdasági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 4. jogcím- csoport 6. jogcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
          6  Balaton Fejlesztési Tanács támogatása        50,0 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások]       [ 50,0]     0,0      /-50,0 kiad./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1893. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/58. (1794. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/12. (1750. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 94/23. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/370. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 820. és 1687. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím új 9. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Beruházás 
       9 Debreceni játszóterek szabványosítása, felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1771. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/24. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a 
következő új 5. alcím új 1. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
          1 Dombóvári Ipari Park fejlesztése            200,0      /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1680. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 94/25. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/578. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1708. és 2586. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/52. (1771. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/79. (1680. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       35 Kurca völgy Idegenforgalmi Program támogatása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1666. 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. 
 
 

 95/1. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/380. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 305. és 1855. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása       [4 086,3]    3 586,3      /-500,0 tám./    
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 031,3]     531,3      /-500,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1533. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 95/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/770. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1867. és 2616. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása       [4 086,3]    3 686,3      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 031,3]     631,3      /-400,0 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1700. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/78. (1666. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/3. (1533. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/4. (1700. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 95/3. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1422. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1241. és 1738. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása       [4 086,3]    3 906,3      /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 031,3]     851,3      /-180,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1742. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 95/4. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/891. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 78., 1116., 1723. és 3018. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása       [4 086,3]    3 686,3      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 031,3]     631,3      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1747. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 95/5. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/817. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1828. és 2725. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása       [4 086,3]    3 836,3      /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 031,3]     781,3      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1791. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/1. (1742. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj25.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/2. (1747. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj25.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/1. (1791. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 95/6. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása       [4 086,3]    3 786,3      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 031,3]     731,3      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1812. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 95/7. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/125. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1568. és 1740. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság       [ 665,9]     605,9      /-
60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 124,0]     64,0      /-60,0 kiad./ 
 

 
 

 
 Indokolás a T/10554/1822. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 99/1. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek       [5 269,9]    4 769,9      /-
500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/1. (1812. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 101/2. (1812. sz. 

jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítványban számszaki elírás történt, melyet pontosítottunk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/4. (1822. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 217,1]    1 717,1      /-500,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1812. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 99/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek       [5 269,9]    5 189,9      /-
80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 217,1]    2 137,1      /-80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1860. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 99/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek       [5 269,9]    5 254,9      /-
15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 217,1]    2 202,1      /-15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1863. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/6. (1812. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 101/2. (1812. 

sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/3. (1860. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/2. (1863. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 99/4. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek       [5 269,9]    4 469,9      /-
800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 217,1]    1 417,1      /-800,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1864. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 100/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/817. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1828. és 2725. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Mezőberény - csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésének támogatása            250,0      
/+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            250,0      /+250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1791. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 101/1. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/310. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 300. és 1822. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Somlóvásárhely-Somlójenő-Tüskevár-Apácatorma-Karakószörcsög szennyvízhálózat kié-
pítése             900,0      /+900.0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/1. (1864. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/5. (1791. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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        2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            900,0      /+900.0 kiad./ 
 

Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1702. számon. 
 
 

 101/2. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  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 Szilas patak revitalizációja            800,0      /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            800,0      /+800,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1812. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 101/3. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/380. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 305. és 1855. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Nagybajomban szennyvíz elvezető csatornázás kialakítása            500,0      /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            500,0      /+500,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, mivel nem hatá-
rozza meg a kiadási előiráyzatot, ezért fejezeti főösszeget érint.  (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/3. (1702. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/6. (1812. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 99/1. (1812. sz. 

jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/1. (1533. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1533. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 101/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/10554/770. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1867. és 2616. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Békés városban szelektív hulladékgyűjtő kialakítása            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1700. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 103/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagyfügeden a szennyvízcsatorna rendszer megépítése            800,0      /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            800,0      /+800,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1864. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 103/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/2. (1700. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/4. (1864. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagyfüged település központjában nádas,  
             bűzös mocsaras terület megszüntetése            15,0      /+15,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            15,0      /+15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1863. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 103/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/230. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1569. és 1709. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nagyfügedet körbevevő árvízvédelmi töltés és tiltók felújítása            80,0      /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            80,0      /+80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1860. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 103/4. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/125. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1568. és 1740. pontjai) -  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 Fővárosi Hulladékhasznosító területén állandó imisszió 
           és emisszió, valamint zajmérő állomás létesítése            60,0      /+60,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/3. (1863. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/2. (1860. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1822. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1422. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1241. és 1738. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25 jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Szennyvíztisztító építése Túrkevén            180,0      /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            180,0      /+180,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1742. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/2. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/891. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 78., 1116., 1723. és 3018. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25 jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Ivóvíz-minőség javító program Mezőtúron            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1747. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/7. (1822. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/3. (1742. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/4. (1747. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/3. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/310. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 300. és 1822. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Vízkárelhárítási művek fenntartása       [1 000,0]     100,0      /-900,0 tám./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1702. számon. 
 
 

 104/4. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/10554/1160. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 496. és 1905. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       6  Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése       [ 20,0]     60,0      
/+40,0 tám/ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 7,0]     21,0      /+14,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 1,9]     5,7      /+3,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 11,1]     33,3      /+22,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1880. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/5. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1078. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 690. és 1906. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       34  Víz- és környezeti kárelhárítás       [ 260,0]     460,0      /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 121,2]     321,2      /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/1. (1702. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/12. (1880. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc45.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1682. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/6. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1074. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 686. és 1908. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       35  Természetvédelmi kártalanítás       [ 28,8]     78,8      /+50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 28,8]     78,8      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1684. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/7. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/604. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 343. és 1915. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
              visszaigénylés kifizetése       [1 620,0]    1 420,0      /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 620,0]    1 420,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1650. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/10. (1682. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/11. (1684. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/15. (1650. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/8. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/577. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1914. és 2585. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése       [1 620,0]    1 
420,0      /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 620,0]    1 420,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1665. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/9. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/585. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1913. és 2592. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése       [1 620,0]    1 
420,0      /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 620,0]    1 420,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1673. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/10. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1078. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 690. és 1906. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
  XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
    10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Ágazati célelőirányzatok 
         38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése       [1 620,0]    
1 420,0      /-200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/14. (1665. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/13. (1673. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
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             1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 620,0]    1 420,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1682. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/11. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1074. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 686. és 1908. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése       [1 620,0]    1 
570,0      /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [1 620,0]    1 570,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1684. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/12. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/10554/1160. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 496. és 1905. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 45. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       45  Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása       [ 283,0]     243,0      /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 190,2]     150,2      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1880. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/5. (1682. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/6. (1684. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/4. (1880. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/13. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/585. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1913. és 2592. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      46 Kurca völgy ökológiai rehabilitációja            200,0      /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1673. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/14. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/577. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1914. és 2585. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46 Kurca völgy ÖKO program támogatása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1665. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/15. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/604. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 343. és 1915. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46 jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/9. (1673. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/8. (1665. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
      46 Duna-Tisza-közi homokhátság vízpótlása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1650. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/16. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/10554/1159. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1794. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 47. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       47 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése            100,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1879. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/17. Velkey Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/10554/1159. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1794. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Fejezeti tartalék 
    1  Fejezeti általános tartalék       [ 180,0]     80,0      /-100.0 kiad./ 
                                                        [ 180,0]     80,0      /-100.0 tám./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1879. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/7. (1650. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/17. (1879. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím10.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/16. (1879. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj47.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/18. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/376. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 223. és 2036. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 944,0      /-
252,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     200,0      /-252,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1541. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/19. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/576. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 795. és 1998. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 944,0      /-
252,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     200,0      /-252,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1542. 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. 
 
 

 104/20. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/378. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1022. és 2043. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    2 036,3      /-
160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     292,3      /-160,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/140. (1541. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj56.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/93. (1542. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc14.jcsúj15.jc.), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1543. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/21. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/347. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2022., 2075., 2092. és 2855. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 996,3      /-
200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     252,3      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1563. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/22. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1243. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1988. és 2756. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 996,3      /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     252,3      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1567. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/23. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1247. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 238. és 1923. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/142. (1543. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj65.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/141. (1563. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj58.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/90. (1567. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 996,3      /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     252,3      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1568. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/24. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1203. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1071. és 2034. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 946,3      /-
250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     202,3      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1777. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/25. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/338. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2024. és 2074. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    2 176,3      /-
20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     432,3      /-20,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1778. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/32. (1568. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj 

7.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/139. (1777. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj55.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/133. (1778. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj47.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/26. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/347. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2022., 2075., 2092. és 2855. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    2 066,3      /-
130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     322,3      /-130,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1779. 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. 
 
 

 104/27. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/330. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2026. és 2385. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    2 043,3      /-
153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     299,3      /-153,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1780. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/28. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/339. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1030. és 2025. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 996,3      /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     252,3      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/132. (1779. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/137. (1780. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj50.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1781. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/29. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/349. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 790. és 2027. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 996,3      /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     252,3      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1782. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/30. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/350. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1922. és 2123. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása       [2 196,3]    1 896,3      /-
300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 452,3]     152,3      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1783. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/31. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/350. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1922. és 2123. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/135. (1781. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj48.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/138. (1782. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/31. (1783. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Debrecen új buszpályaudvar létesítése            300,0      /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1783. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/32. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1247. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 238. és 1923. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport új 8. 
jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Vízkárelhárítás 
          8 Csongrádi Öregszőlők útja árvízvédelmi fővonallá létesítése I. ütem            200,0      
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1568. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/33. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/690. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 669. és 1933. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Vasútvonal újraindítása és működtetése Villány és Sellye között            200,0      /+200,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/30. (1783. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/23. (1568. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1688. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/34. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/689. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 668. és 1931. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Egyházasharaszti és Siklós közötti út megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1689. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/35. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/10554/339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1030. és 2025. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    8 800,0      /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    8 800,0      /-3000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1594. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- nem támogatja: 
az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/62. (1688. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/63. (1689. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/134. (1594. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj48.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/36. Alexa György, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet és dr. 
Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők - kapcsolódva a T/10554/1194. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 209. és 1230. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    12 275,0      /+475,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    12 275,0      /+475,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1619. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/37. Warvasovszky Tihamér és Molnár Albert képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1380. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 562. és 1942. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 300,0      /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 300,0      /-500,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1641. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/38. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/609. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 348. és 1963. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/143. (1619. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím8.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/91. (1641. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1643. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/39. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/610. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 349. és 1964. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1644. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/40. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/608. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 347. és 1961. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1645. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/120. (1643. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/121. (1644. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/122. (1645. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/41. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/607. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 346. és 1966. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1646. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/42. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1647. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/43. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/679. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 388. és 2009. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 640,0      /-160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/123. (1646. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/124. (1647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 640,0      /-160,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1648. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/44. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/605. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 344. és 1951. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1649. 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. 
 
 
 104/45. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/603. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 342. és 1962. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0   
    /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1651. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/125. (1648. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/107. (1649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/108. (1651. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/46. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/579. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 660. és 1950. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1667. 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. 
 
 

 104/47. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/580. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1948. és 2587. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1668. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/48. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/581. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1949. és 2588. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/101. (1667. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/102. (1668. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1669. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/49. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/582. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1959. és 2589. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1670. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/50. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/583. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1960. és 2590. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1671. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/126. (1669. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/127. (1670. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/115. (1671. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 104/51. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/584. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1954. és 2591. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1672. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/52. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/586. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1952. és 2593. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1674. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/53. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/587. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 661. és 1957. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/116. (1672. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/117. (1674. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1675. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/54. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1676. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/55. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1677. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/128. (1675. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/129. (1676. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/130. (1677. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/56. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1678. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/57. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/605. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 344. és 1951. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1679. 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. 
 
 

 104/58. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1080. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 692. és 1956. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/131. (1678. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/109. (1679. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1681. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/59. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1072. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 468. és 2016. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 740,0      /-60,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 740,0      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1683. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/60. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/691. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 952. és 1967. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1685, 1695. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/61. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/691. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 952. és 1967. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/112. (1681. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/94. (1683. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/95. (1685. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1687. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/62. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/690. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 669. és 1933. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1688. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/63. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/689. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 668. és 1931. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/96. (1687. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/33. (1688. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/34. (1689. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1689. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/64. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/688. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 667. és 2290. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1691. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/66. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/312. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1299. és 2561. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    10 800,0      /-1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    10 800,0      /-1000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1703. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/67. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1092. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 481. és 2008. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/97. (1691. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/92. (1703. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1709. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/68. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1091. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 480. és 2007. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1710. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/69. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1090. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 479. és 2006. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1711. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/110. (1709. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/103. (1710. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/111. (1711. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/70. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1089. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 478. és 2005. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 740,0      /-60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 740,0      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1712. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/71. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1088. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 477. és 2004. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1713. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/72. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1087. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 476. és 2003. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/99. (1712. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/113. (1713. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1714. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/73. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1086. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 475. és 2002. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1715. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/74. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1085. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 474. és 2013. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 660,0      /-140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 660,0      /-140,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1716. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/104. (1714. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/105. (1715. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/118. (1716. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/75. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1083. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 472. és 2012. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 730,0      /-70,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 730,0      /-70,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1717. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/76. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1082. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 471. és 2000. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 630,0      /-170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 630,0      /-170,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1718. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/77. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1081. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 470. és 2011. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 725,0      /-75,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/119. (1717. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj 

38.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/100. (1718. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 725,0      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1719. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/78. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1084. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 473. és 2001. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    11 600,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1803. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/79. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1381. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 19., 21., 116., 117., 706., 738., 972., 1026., 1136., 
1181., 1920., 1985. és 2497. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 
5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    10 800,0      /-1 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    10 800,0      /-1 000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1814. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/114. (1719. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/106. (1803. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/81. (1814. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 104/80. A Gazdasági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-

jezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése       [11 800,0]    10 800,0      /-1000,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       [11 800,0]    10 800,0      /-1000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1891. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/81. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1381. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 19., 21., 116., 117., 706., 738., 972., 1026., 1136., 
1181., 1920., 1985. és 2497. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 
5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
          1 Zajvédő fal M3 autópálya bevezető szakaszán           1 000,0      /+1 000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           1 000,0      /+1 000,0 kiad./ 
  
 

 
 Indokolás a T/10554/1814. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/82. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár       [42 468,1]    42 408,1      /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [7 644,6]    7 584,6      /-60,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/136. (1891. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj48.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/79. (1814. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1809. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/83. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár       [42 468,1]    42 218,1      /-250,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [7 644,6]    7 394,6      /-250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1818. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/84. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár       [42 468,1]    42 408,1      /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [7 644,6]    7 584,6      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1861. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/88. (1809. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/87. (1818. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/89. (1861. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 104/85. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár       [42 468,1]    42 318,1      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [7 644,6]    7 494,6      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1866. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/86. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
          1 Nagyfüged önk, kezelésében lévő földutak, árkok 
              rendbetétele, hidak felújítása            150,0      /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            150,0      /+150.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1866. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/87. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/86. (1866. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/85. (1866. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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      2  Útpénztár 
          1  Budapest III. kerületében körforgalmak fejlesztése            250,0      /+250.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            250,0      /+250.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1818. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/88. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 2. jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
          2 Budapest Óceánárok-Sporttelep utcák kereszteződésében körforgalom fejlesztése            
60,0      /+60,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1809. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/89. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/10554/228. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1986. és 2146. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jog-
cím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
          2  Ludas, Karácsond, Nagyfüged közlekedési csomópontban 
              körforgalom kialakítása            60,0      /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/83. (1818. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/82. (1809. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1861. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/90. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1243. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1988. és 2756. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4 A 459-es út részleges felújítása, különös tekintettel a Csanytelek és Baks, valamint a Sándor-
falva és Szeged közötti szakaszokra I. ütem            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1567. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/91. Warvasovszky Tihamér és Molnár Albert képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1380. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 562. és 1942. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4 Székesfehérvár elkerülő út III, ütem előkészítése            500,0      /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1641. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/84. (1861. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/22. (1567. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/37. (1641. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/92. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/312. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1299. és 2561. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       4  A 8-as főút 2x2 sávosítása Ajka, Bakonygyepes és Márkó között, I.fázis           1 000,0      
/+1000.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           1 000,0      /+1000.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1703. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/93. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/576. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 795. és 1998. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 14. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. 
jogcím  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      14  A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 
          15  Csurgó és térsége turisztikai célú kerékpárútjának kiépítése 1.szakasz            252,3      
/+252,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            252,3      /+252,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1542. 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. 
 
 

 104/94. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1072. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 468. és 2016. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/66. (1703. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/19. (1542. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Nógrádsipek-Varsány közötti út megépítése           60,0      /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1683. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/95. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/691. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 952. és 1967. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszainak elkészítési terve            200,0      
/+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1685, 1695. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/96. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/691. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 952. és 1967. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 6-os főút Szigetvárt elkerülő szakasza továbbépítésének tervezése            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 104/59. (1683. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/60. (1685. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1687. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/97. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/688. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 667. és 2290. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Piskói úthálózat megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                          4  Kormányzati beruházás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1691. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/99. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1089. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 478. és 2005. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Madaras-Katymár közötti út felújítása            60,0      /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1712. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/61. (1687. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/64. (1691. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/70. (1712. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/100. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1082. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 471. és 2000. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Mátételke-Bácsbokod közötti közút felújítása            170,0      /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            170,0      /+170,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1718. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/101. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/579. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 660. és 1950. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Szentes és környéke kerékpárút építése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1667. 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. 
 
 

 104/102. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/580. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1948. és 2587. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Vasúti Felüljáró építése Szentesen            200,0      /+200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/76. (1718. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/46. (1667. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1668. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/103. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1091. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 480. és 2007. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Mélykút-Bácsalmás közötti közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1710. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/104. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1087. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 476. és 2003. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Jánoshalma-Kéleshalom-Hajós közötti közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1714. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/47. (1668. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/68. (1710. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/72. (1714. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/105. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1086. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 475. és 2002. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Bácsbokod-Bácsborsód-Gara közötti közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1715. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/106. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1084. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 473. és 2001. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Felsőszentiván-Nemesnádudvar közötti közút építése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1803. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/107. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/605. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 344. és 1951. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/73. (1715. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/78. (1803. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Kerékpárút építése a dunai gáton            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1649. 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. 
 
 
 104/108. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/603. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 342. és 1962. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Dülőutak karbantartása a Duna-Tisza közén            200,0      /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1651. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/109. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/605. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 344. és 1951. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Dombóvári kerékpárutak építésének támogatása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/44. (1649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/45. (1651. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/57. (1679. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1679. 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. 
 
 

 104/110. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1092. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 481. és 2008. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Bácsalmás-Csikéria közötti közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1709. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/111. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1090. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 479. és 2006. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Mélykút-Jánoshalma közötti közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1711. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/112. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1080. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 692. és 1956. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/67. (1709. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/69. (1711. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Hollókői közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1681. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/113. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1088. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 477. és 2004. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Katymár-Bácsborsód közötti közút felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1713. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/114. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1081. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 470. és 2011. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Bácsszentgyörgy-Gara közötti közút felújítása            75,0      /+75,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            75,0      /+75,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/58. (1681. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/71. (1713. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1719. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/115. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/583. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1960. és 2590. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  451 számú közút rekonstrukciója            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1671. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/116. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/584. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1954. és 2591. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  45 számú főút fejlesztése            200,0      /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1672. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/77. (1719. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/50. (1671. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/51. (1672. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/117. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/586. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1952. és 2593. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Szentes-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal  
           rekonstrukciója            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1674. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/118. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1085. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 474. és 2013. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Felsőszentiván-Rém közötti közút felújítása            140,0      /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            140,0      /+140,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1716. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/119. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1083. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 472. és 2012. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/52. (1674. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/74. (1716. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 Tataháza - Bácsalmás közötti közút felújítása            70,0      /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            70,0      /+70,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1717. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/120. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/609. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 348. és 1963. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38 52. sz. főút felújítása            200,0      /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1643. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/121. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/610. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 349. és 1964. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Tas elkerülő út megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1644. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/75. (1717. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/38. (1643. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/39. (1644. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/122. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/608. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 347. és 1961. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Kunadacs Kunpecér közötti összekötő út megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1645. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/123. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/607. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 346. és 1966. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Szabadszállás-Újsolt közötti összekötő út megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1646. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/124. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/40. (1645. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/41. (1646. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Solt elkerülő út megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1647. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/125. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/10554/679. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 388. és 2009. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Fülöpháza-Kerekegyháza közötti út felújítása            160,0      /+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            160,0      /+160,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1648. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/126. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/581. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1949. és 2588. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  4402 számú közút rekonstrukciója            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/42. (1647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/43. (1648. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1669. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/127. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/582. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1959. és 2589. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  4642 számú közút rekonstrukciója Szentes-Gádoros között            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1670. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/128. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/587. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 661. és 1957. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 451. számú út fejlesztése            200,0      /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1675. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/48. (1669. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/49. (1670. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/53. (1675. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 104/129. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 M9 út megépítésének előkészítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1676. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/130. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Dombovári elkerülő út megépítése            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1677. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/131. Fehérvári Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/606. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 345. és 1965. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Szakcs és Dalmand bekötőútjai felújításának támogatása            200,0      /+200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/54. (1676. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/55. (1677. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1678. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/132. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/347. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2022., 2075., 2092. és 2855. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Hozzájárulás a debreceni repülőtér fenntartásához            130,0      /+130,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások            130,0      /+130,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1779. 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. 
 
 

 104/133. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/338. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2024. és 2074. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       47 Debreceni közlekedési zajvédelem            20,0      /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            20,0      /+20,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1778. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/56. (1678. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/26. (1779. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/25. (1778. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/134. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/10554/339. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1030. és 2025. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 48.  jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       48 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése           
3 000,0      /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           3 000,0      /+3000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1594. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- nem támogatja: 
az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 

 104/135. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/339. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1030. és 2025. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 48. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       48 471-es főút felújítása, bővítése I, ütem            200,0      /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1781. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/136. A Gazdasági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 48. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/35. (1594. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/28. (1781. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       48  M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befe-
jezése           1 000,0      /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           1 000,0      /+1000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1891. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/137. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/330. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2026. és 2385. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 50. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       50 4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása I, ütem            153,0      /+153.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            153,0      /+153.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1780. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/138. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/349. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 790. és 2027. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 54. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       54 48-as főút felújítása, bővítése I. ütem            200,0      /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1782. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/80. (1891. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/27. (1780. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/29. (1782. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/139. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1203. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1071. és 2034. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 55. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       55 Állami fenntartású debreceni utak felújítása, fejlesztése I. ütem            250,0      /+250.0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            250,0      /+250.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1777. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/140. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/376. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 223. és 2036. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       56 Iharosberény-Berzence út felújítása 1. szakasz            252,3      /+252,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            252,3      /+252,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1541. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/141. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/347. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2022., 2075., 2092. és 2855. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/24. (1777. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/18. (1541. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 58. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       58  Hajdúnánás M35-ös autópálya-szakasz felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1563. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/142. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/378. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1022. és 2043. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 65. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       65 Csurgó-Berzence elkerülő út előkészítése, tervezése            160,0      /+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            160,0      /+160,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1543. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/143. Alexa György, Fogarasiné Deák Valéria, Gy. Németh Erzsébet és dr. 
Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők - kapcsolódva a T/10554/1194. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 209. és 1230. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 12. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Fejezeti tartalék 
    1  Fejezeti általános tartalék       [ 787,3]     312,3      /-475.0 kiad./ 
                                                         [ 787,3]     312,3      /-475.0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/21. (1563. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/20. (1543. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1619. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/144. Dr. Heintz Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1356. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 554. és 2090. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       9  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása       [ 125,0]     75,0      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 125,0]     75,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1659. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem 
támogatja: a Külügyi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 104/145. Dr. Heintz Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1356. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 554. és 2090. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
       1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés       [ 141,0]     191,0      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 101,0]     151,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1659. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem 
támogatja: a Külügyi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/36. (1619. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/145. (1659. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím22.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/144. (1659. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 108/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1338. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 210. és 2270. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1556. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/2. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/3. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/5. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/2. (1556. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/7. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/2. (1556. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/7. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/13. (1571. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 113/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 120/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/3. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1581. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1175. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1227. és 2750. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1621. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1177. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1469. és 2751. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1622. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115/3. (1581. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/8. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/3. (1621. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/9. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/4. (1621. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/9. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/4. (1622. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/8. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/5. (1622. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 108/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 683,0      /-40,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     471,9      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1632. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/7. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1707. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/8. Bebes István, V. Németh Zsolt és Kovács Ferenc képviselők - kapcsolódva 
a T/10554/1216. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1042. és 2422. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/2. (1632. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115/4. (1707. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/6. (1790. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1790. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/9. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/10. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/16. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 573,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     361,9      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1829. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/11. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/18. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/8. (1815. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/15. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 120/4. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/2. (1829. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúk9.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 323,0      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     111,9      /-400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1852. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/12. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 638,0      /-85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     426,9      /-85,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1856. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/13. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 423,0      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     211,9      /-300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1857. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/1. (1852. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115/6. (1856. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/14. (1857. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 108/14. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1449. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 72., 2109. és 2972. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 623,0      /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [3 396,6]    3 296,6      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1875. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/15. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása       [4 723,0]    4 633,0      /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 511,9]     421,9      /-90,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1878. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/16. Teleki László és Göndör István képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1479. számú módosító javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák       [181 984,7]    181 916,7      /-68,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás       [8 335,1]    8 267,1      /-68,0 kiad./ 
 
 

MegjegyzésA módosító javaslattal összefüggésben a 2 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is meg kell határozni. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/3. (1875. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.címúj6.alcúj16.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/11. (1878. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 
131/1. (1878. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:2  Egyetemek, főiskolák       [182 
884,7]     181 984,7 tám. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1595. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 

 108/17. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák       [181 984,7]    181 959,7      /-25,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [139 020,0]    138 995,0      /-25,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Egyetemek, főiskolák       [182 884,7]     181 984,7 tám. 
 3  Dologi kiadások       [139 666,0]    139 020,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1608. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 108/18. Geberle Erzsébet képviselő - kapcsolódva a T/10554/1459. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2415/1. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák       [181 984,7]    181 933,0      /-51,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [139 020,0]    138 968,3      /-51,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Egyetemek, főiskolák       [182 884,7]     181 984,7 tám. 
   3  Dologi kiadások       [139 666,0]    139 020,0 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/3. (1595. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/2. (1608. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc44.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/7. (1873. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1873. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 108/19. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák       [181 984,7]    180 884,7      /-1100,0 tám./                
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [158 929,5]    158 729,5      /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [46 939,8]    46 885,8      /-54,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [139 020,0]    138 174,0      /-846,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat:2  Egyetemek, főiskolák       [182 
884,7]     181 984,7 tám. 
   1  Személyi juttatások       [159 129,5]    158 929,5 kiad. 
  2  Munkaadókat terhelő járulékok       [46 993,8]    46 939,8 kiad. 
 3  Dologi kiadások       [139 666,0]    139 020,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1883. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 110/1. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér 
Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/10554/1211. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 235. és 2415. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1531. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120/9. (1883. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), 
124/6. (1883. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/6. (1531. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 110/2. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/352. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 303. és 2275. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1539. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/3. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1345. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 544. és 2236. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./           
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1550. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1340. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 211. és 2271. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/11. (1539. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj19.jc.), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115/2. (1550. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/1. (1555. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
116/5. (1555. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1555. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1338. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 210. és 2270. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1556. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/6. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1246. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 237. és 2378. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1565. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/7. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 112/2. 
(1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/7. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/2. (1556. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/11. (1565. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/8. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1175. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1227. és 2750. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1621. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/9. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1177. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1469. és 2751. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1622. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 112/13. 
(1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 113/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 120/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/3. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 112/3. 
(1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/9. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/4. (1621. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 112/4. 
(1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/8. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/5. (1622. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/10. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/417. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1714. és 2338. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1627. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/11. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/981. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1738. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/12. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/5. (1627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
118/1. (1627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/21. (1738. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cúj1alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1739. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/13. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/372. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1003. és 2355. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
    1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1773. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/14. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/368. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 222. és 2265. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1774. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/11. (1739. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/8. (1773. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj3jc.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/3. (1774. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 110/15. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/332. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2354. és 2795. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1775. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/16. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/348. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2268. és 2797. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1785. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/17. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását 
javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/7. (1775. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj2.jc), 
128/7. (1775. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/4. (1785. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/12. (1800. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj24.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1800. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/18. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/19. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 882,9      /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 449,1      /-225,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 329,6      /-75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1820. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/20. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1405. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1236. és 2142. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 112/8. 
(1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/15. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 120/4. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/6. (1820. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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   6  Egyéb kulturális intézmények       [8 182,9]    7 932,9      /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [5 674,1]    5 474,1      /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [1 404,6]    1 354,6      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1831. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 110/21. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/981. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 6. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  6  Egyéb kulturális intézmények 
     1  Vígadó-Kulturális Központ Revitalizáció Kisújszálláson            300,0      /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1738. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1340. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 211. és 2271. pontjai) -  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]     0,0      /-200,0 tám./ 
             [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1555. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/1. (1831. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alcúj11.jcsúj1.jc.), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/11. (1738. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/4. (1555. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 116/5. (1555. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1338. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 210. és 2270. pontjai) -  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]     0,0      /-200,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1556. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/3. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1175. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1227. és 2750. pontjai) -  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]     0,0      /-200,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1621. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1177. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1469. és 2751. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/5. 
(1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 116/7. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/2. (1556. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/8. 
(1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 116/9. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/4. (1621. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 tám./ 
            [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1622. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/5. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/417. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1714. és 2338. pontjai) -  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]     0,0      /-200,0 tám./ 
               [2  Felhalmozási költségvetés] 
                  [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1627. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/6. Dr. Pósán László, Cseresnyés Péter, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Tóth 
Ferenc, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1413. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2397. és 2774. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím el-
hagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 tám./ 
             [2  Felhalmozási költségvetés] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/9. 
(1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 116/8. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/5. (1622. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/10. (1627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 118/1. (1627. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



270 

                [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1763. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/7. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/333. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1021. és 2356. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasol-
ják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1772. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/8. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 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]     0,0      /-200,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás]       [ 200,0]     0,0      /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120/3. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
122/8. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 124/5. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc15.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/9. (1772. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj 4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/18. 
(1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 116/15. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 120/4. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/9. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1326. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2375. és 2667. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció       [ 200,0]     28,0      /-172,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     28,0      /-172,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1548. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/10. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1343. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 543. és 2232. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció       [ 200,0]     185,0      /-15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     185,0      /-15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1551. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/13. (1548. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
120/1. (1548. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113/1. (1551. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 112/11. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1325. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 601. és 2377. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció       [ 200,0]     150,0      /-50,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     150,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1554. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/12. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1344. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 213. és 2273. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció       [ 200,0]     120,0      /-80,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     120,0      /-80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1560. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Sportbizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/13. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
          27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció       [ 200,0]     3,0      /-197,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/14. (1554. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115/1. (1560. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     3,0      /-197,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/14. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja 
a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       4  Alacskai úti lakótelepi óvoda létrehozása            300,0      /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1857. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/15. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/692. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 953. és 2312. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        5 Kultúrház és kultúrpark felújítása, illetve építése Bogdásán            50,0      /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/7. 
(1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 113/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 120/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/3. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/13. (1857. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/18. (1686. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1686. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/16. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/684. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 665. és 979. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        5 A piskói templom rekonstrukciója            50,0      /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1690. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/17. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/685. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 666. és 2333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          5 Bogdádmintszenti templom rekonstrukciója            6,0      /+6,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            6,0      /+6,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1693. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/19. (1690. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/20. (1693. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 112/18. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/692. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 953. és 2312. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          5  Örökségvédelmi fejlesztések       [ 200,0]     150,0      /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     150,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1686. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/19. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/684. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 665. és 979. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          5  Örökségvédelmi fejlesztések       [ 200,0]     150,0      /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     150,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1690. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 112/20. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/10554/685. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 666. és 2333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          5  Örökségvédelmi fejlesztések       [ 200,0]     194,0      /-6,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/15. (1686. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/16. (1690. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás       [ 200,0]     194,0      /-6,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1693. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 113/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1343. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 543. és 2232. pontjai) -  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 Budai vár építési szabályzat megalkotása            15,0      /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            15,0      /+15,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1551. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 113/2. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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  Jáki templom rekonstrukciója           1 000,0      /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás           1 000,0      /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/17. (1693. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/10. (1551. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/7. 
(1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/13. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 120/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/3. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 113/3. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Tiszafüred-Tiszaörvény Turisztikai Központ kialakítása            150,0      /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1833. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 113/4. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/52. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 840., 2113. és 2145. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Helytörténeti múzeum Tiszaörvényen            80,0      /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            80,0      /+80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1832. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120/5. (1833. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/10. (1832. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 115/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1344. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 213. és 2273. pontjai) -  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 Budai Vár külső falainak állagmegóvása            80,0      /+80,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás            80,0      /+80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1560. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 115/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1345. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 544. és 2236. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
           7 Halászbástya és környéke felújítása és rendezése            300,0      /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1550. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 115/3. Bencsik János képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/12. (1560. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/3. (1550. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          8 Bölcsödebővítés- és felújítási program Tatabányán, II. ütem            150,0      /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1581. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 115/4. Ékes József képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Kulturális beruházások 
           8 Somlóvásárhelyi iskola felújítása, I. ütem            150,0      /+150.0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1707. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 115/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1346. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 214. és 2274. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 A Lajtha Gyűjtemény elhelyezése és 
            látogathatóvá tétele            30,0      /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/3. (1581. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/7. (1707. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1547. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 115/6. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja 
a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          8 Ady utcai óvodában tornaszoba létesítése            85,0      /+85,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            85,0      /+85,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1856. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/1. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja 
a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          8 Hunyadi Gimnázium felújítása            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1852. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/1. (1547. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/12. (1856. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/11. (1852. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 116/2. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/16. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         9 Karcagi felsőfokú informatikus képzés eszköztámogatása            150,0      /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1829. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/3. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/368. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 222. és 2265. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követ-
kező új 10. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          10  Debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója I. ütem            300,0      /+300.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1774. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/4. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/348. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2268. és 2797. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 11. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/10. (1829. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/14. (1774. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          11 A Debrecenben épülő új színházépület belső építészeti költségeinek támogatása            
300,0      /+300,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
           
 

 
 Indokolás a T/10554/1785. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1340. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 211. és 2271. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
11. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          11  Budapest I. kerület, Rudas Fürdő rekonstrukciója            500,0      /+500.0 tám./  
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500.0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1555. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/6. Bebes István, V. Németh Zsolt és Kovács Ferenc képviselők - kapcsolódva 
a T/10554/1216. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1042. és 2422. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/16. (1785. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/4. (1555. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/1. (1555. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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      4  Kulturális beruházások 
          11 A körmendi Batthyány-Strattmann kastély falkutatási munkálatainak I. üteme            150,0      
/+150.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            150,0      /+150.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1790. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/7. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1338. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 210. és 2270. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
12. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          12  Budapest I. kerület, Várbazár tervezési munkálatai, felújításának megkezdése            
850,0      /+850.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            850,0      /+850.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1556. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/8. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1177. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1469. és 2751. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 12. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          12  Budapest I. kerület, Budai Vár területén található mélygarázs építésének befejezése            
850,0      /+850.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/8. (1790. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/5. 
(1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 122/2. (1556. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            850,0      /+850.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1622. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/9. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1175. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1227. és 2750. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a követ-
kező új 12. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          12  Budapest, Moszkva tér rehabilitációja-I. ütem            850,0      /+850.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            850,0      /+850.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1621. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/10. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/381. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 306. és 2269. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         16 Nagybajomi Művelődési Ház felújítása            100,0      /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/9. 
(1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/4. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 122/5. (1622. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/8. 
(1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/3. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 122/4. (1621. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/1. (1538. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1538. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/11. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/352. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 303. és 2275. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          19 Marcali Helytörténeti Múzeum fejlesztése            300,0      /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1539. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/12. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          24  A József Attila Színház felújítása - I. ütem            300,0      /+300.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1800. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/13. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1326. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2375. és 2667. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/2. (1539. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/17. (1800. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Budapest I, kerület, bölcsőde, óvoda férőhely bővítés            325,0      /+325.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            325,0      /+325.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1548. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/14. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1325. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 601. és 2377. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Budapest I. kerület Nyárs utcai óvoda bővítése I. ütem           50,0      /+50.0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            50,0      /+50.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1554. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 116/15. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 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 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzati fenntartásó óvodáinak, iskoláinak és  
              középiskoláinak felújítása I, ütem           1 000,0      /+1 000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/9. (1548. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
120/1. (1548. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/11. (1554. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
pontjában foglaltakkal. 



287 

             4  Kormányzati beruházás           1 000,0      /+1 000.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/417. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1714. és 2338. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím új 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Tárnokon új általános iskola építése            500,0      /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            500,0      /+500,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1627. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  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  Vésztő ált. isk. működtetése            40,0      /+40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások            40,0      /+40.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1632. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/18. 
(1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/8. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 120/4. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/10. (1627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/5. (1627. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/6. (1632. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/3. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  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 Csávolyi általános iskola rekonstrukciója            100,0      /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1802. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/4. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  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 Madarasi általános iskola rekonstrukciója            150,0      /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1804. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/5. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/695. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 867. és 2350. pontjai) -  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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/4. (1802. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/5. (1804. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím14.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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       5 Szombathelyi oktatási intézmények rekonstrukciója        25,0     /+25,0 tám./  
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Kormányzati beruházás    25,0     /+25,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1664. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/6. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Óbuda-Békásmegyer területén, Csillaghegyen új óvoda fejlesztése            300,0      /+300,0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1820. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/7. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/332. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2354. és 2795. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport új 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
          2  Debreceni Ady Endre Gimnázium  felújítása            400,0      /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                2  Felújítás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/2. (1664. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/19. (1820. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/15. (1775. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 128/7. (1775. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1775. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/8. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/372. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1003. és 2355. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
          3 Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola felújítása            300,0      /+300,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1773. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/9. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/333. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1021. és 2356. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport új 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
          4 Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium felújítása            200,0      /+200,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            200,0      /+200,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1772. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/13. (1773. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/7. (1772. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 118/10. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/375. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2359. és 2800. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 7. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 
         7 Marcali Mikszáth utcai Általános Iskola tornacsarnokának építése            100,0      /+100,0 
tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1535. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 118/11. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  A Móricz Zsigmond Gimnázium tornatermének közösségi célú funkcióbővítő rekonstruk-
ciója            300,0      /+300,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1739. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 119/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/1. (1535. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/12. (1739. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
       10 Tiszaszőlősi óvoda rekonstrukciója            26,0      /+26,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            26,0      /+26,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1748. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1326. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2375. és 2667. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program       [ 403,9]     250,9      /-153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 150,0]     100,0      /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 40,5]     27,5      /-13,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 213,4]     123,4      /-90,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1548. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/2. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program       [ 403,9]     250,9      /-153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 150,0]     100,0      /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 40,5]     27,5      /-13,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 213,4]     123,4      /-90,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/6. (1748. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/9. (1548. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
116/13. (1548. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/3. Dr. Pósán László, Cseresnyés Péter, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Tóth 
Ferenc, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1413. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2397. és 2774. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program       [ 403,9]     250,9      /-153,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások       [ 150,0]     100,0      /-50,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 40,5]     27,5      /-13,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások       [ 213,4]     123,4      /-90,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1763. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/4. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program       [ 403,9]     253,9      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 150,0]     100,0      /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 40,5]     30,5      /-10,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 213,4]     123,4      /-90,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/7. 
(1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/13. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 113/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 122/3. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/6. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
122/8. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 124/5. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc15.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/5. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program       [ 403,9]     253,9      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 150,0]     100,0      /-50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 40,5]     30,5      /-10,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 213,4]     123,4      /-90,0 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1833. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/6. Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Cseres-
nyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők, valamint 
Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Tóth Ferenc, Pánczél 
Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1253. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1799. és 2392. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       35 Minősített alapfokú művészetoktatási intézmények 
            pályázati támogatása            100,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/18. 
(1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/8. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/15. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 122/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 128/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113/3. (1833. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1754, 1762. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/8. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/1501. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2381/2. és 2705/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       35 A SAC/C-17-es programhoz kapcsolódó nevelési és oktatási feladatok támogatása            
100,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1789. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 120/9. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       35  Teljesítmény motivációs pályázati alap            500,0      /+500,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások            393,0      /+393,0 kiad./ 
               2  Munkaadókat terhelő járulékok            107,0      /+107,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1883. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/6. (1754. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/2. (1789. sz. jav. - 88.§új(3)), 128/8. (1789. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/19. (1883. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 124/6. (1883. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 120/10. Geberle Erzsébet képviselő - kapcsolódva a T/10554/1458. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2387/1. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       26  Felsőoktatás kiegészítő támogatása       [ 50,0]     70,0      /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 39,4]     55,2      /+15,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 10,6]     14,8      /+4,2 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1617. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/1. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/375. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2359. és 2800. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]       [ 100,0]     0,0      /-
100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1535. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1338. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 210. és 2270. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/2. (1617. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím50.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/10. (1535. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj7jc.), pontjában foglaltakkal. 
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       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]       [ 100,0]     0,0      /-
100,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1556. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/3. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]       [ 100,0]     0,0      /-
100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1175. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1227. és 2750. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]       [ 100,0]     0,0      /-
100,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/5. 
(1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/7. (1556. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 128/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/7. 
(1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/13. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 113/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 120/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 128/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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            [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1621. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1177. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1469. és 2751. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]       [ 100,0]     0,0      /-
100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1622. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/6. Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Cseres-
nyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők, valamint 
Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Tóth Ferenc, Pánczél 
Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1253. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1799. és 2392. pontjai) -  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]     0,0      /-
100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/8. 
(1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/3. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/9. (1621. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 128/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/9. 
(1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/4. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/8. (1622. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 128/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 



299 

 
 Indokolás a T/10554/1754, 1762. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/8. Dr. Pósán László, Cseresnyés Péter, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Tóth 
Ferenc, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1413. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2397. és 2774. pontjai) -  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]     0,0      /-
100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1763. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 122/9. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése]       [ 100,0]     0,0      /-
100,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]       [ 78,7]     0,0      /-78,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok]       [ 21,3]     0,0      /-21,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120/6. (1754. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/6. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
120/3. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 124/5. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc15.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/18. 
(1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/8. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/15. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 120/4. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 128/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 124/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1346. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 214. és 2274. pontjai) -  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      /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 78,7]     55,0      /-23,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 21,3]     15,0      /-6,3 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1547. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 124/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/48. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 871. és 2393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 5. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       44  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása       [ 200,0]     225,0      /+25,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 200,0]     225,0      /+25,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1608. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115/5. (1547. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/17. (1608. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 124/3. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1449. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 72., 2109. és 2972. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolja a következő új 6. alcím új 16. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6 Egyéb kulturális intézmények támogatása 
       16 Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
            Tengertánc programok támogatása            100,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            100,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1875. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 124/4. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1479. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 7. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       4  Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása       [ 500,0]     365,0      /-135,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 373,0]     238,0      /-135,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1593. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 124/5. Dr. Pósán László, Cseresnyés Péter, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Tóth 
Ferenc, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1413. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2397. és 2774. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 15. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/14. (1875. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/7. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj6.jcs), 
131/8. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj7.jcs), 131/9. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj8.jcs), 131/10. (1593. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    7  Egyéb feladatok támogatása 
       15  Útravaló ösztöndíj program       [1 100,0]    1 553,0      /+453,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 953,0]    1 406,0      /+453,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1763. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 124/6. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 7. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       15  Útravaló ösztöndíj program       [1 100,0]    1 700,0      /+600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások       [ 100,0]     200,0      /+100,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 27,0]     54,0      /+27,0 kiad./ 
          3  Dologi kiadások       [ 20,0]     40,0      /+20,0 kiad./ 
          5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 953,0]    1 406,0      /+453,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1883. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 128/1. Szászfalvi László képviselő - kapcsolódva a T/10554/381. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 306. és 2269. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/6. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
120/3. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/8. (1763. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/19. (1883. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 120/9. (1883. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/10. (1538. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj16.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1538. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1338. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 210. és 2270. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1556. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/3. Dr. Hende Csaba képviselő - kapcsolódva a T/10554/472. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2193. és 2716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1571. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/5. 
(1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/7. (1556. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/2. (1556. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/7. 
(1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/13. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 113/2. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 120/2. (1571. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/3. (1571. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1175. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1227. és 2750. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1621. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1177. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1469. és 2751. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1622. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/8. 
(1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/3. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/9. (1621. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/4. (1621. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/9. 
(1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/4. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/8. (1622. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 122/5. (1622. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 128/6. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 981,9      /-
26,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 981,9      /-26,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1748. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/7. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/10554/332. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2354. és 2795. pontjai) -  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]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1775. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/8. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/1501. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2381/2. és 2705/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119/1. (1748. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/15. (1775. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 118/7. (1775. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1789. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/9. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/16. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 143., 1557., 2144. és 2779. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím 
módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
       2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    2 907,9      /-
100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 907,9      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1815. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/10. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/52. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 840., 2113. és 2145. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/2. (1789. sz. jav. - 88.§új(3)), 120/8. (1789. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/9. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 110/18. 
(1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), 112/8. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 116/15. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 120/4. (1815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 122/9. (1815. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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              támogatása       [3 007,9]    2 927,9      /-80,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    2 927,9      /-80,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1832. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 128/11. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
          2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása       [3 007,9]    3 117,5      
/+109,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [3 007,9]    3 117,5      /+109,6 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1878. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 130/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1331. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 534. és 2420. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok       [ 145,0]     140,0      /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 18,0]     13,0      /-5,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1559. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113/4. (1832. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/15. (1878. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 131/1. 
(1878. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/5. (1559. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 130/2. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/695. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 867. és 2350. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok       [ 145,0]     120,0      /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 100,0]     85,0      /-15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 27,0]     23,0      /-4,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 18,0]     12,0      /-6,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1664. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 130/3. Teleki László és Göndör István képviselők - kapcsolódva a T/10554/1479. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 12. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
        4 Pécsi Tudományegyetem kihelyezett képzőhelyének felújítása, Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata            68,0      /+68.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            68,0      /+68.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1595. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/5. (1664. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/16. (1595. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 130/4. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 14. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
       1  Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához       [5 564,6]    5 464,6      /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [5 564,6]    5 464,6      /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához       [4 964,6]     5 564,6 tám. 
3  Dologi kiadások       [4 964,6]    5 564,6 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1802. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 130/5. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 14. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
       1  Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához       [5 564,6]    5 414,6      /-
150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [5 564,6]    5 414,6      /-150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához       [4 964,6]     5 564,6 tám. 
3  Dologi kiadások       [4 964,6]    5 564,6 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1804. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/3. (1802. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/4. (1804. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 130/6. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér 
Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/10554/1211. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 235. és 2415. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása       
[9 317,4]    9 617,4      /+300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [9 317,4]    9 617,4      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1531. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 130/7. Geberle Erzsébet képviselő - kapcsolódva a T/10554/1459. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2415/1. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása 
       2  Felsőoktatási kutatási program       [ 50,0]     101,7      /+51,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 30,0]     61,5      /+31,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 8,1]     16,6      /+8,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 11,9]     23,6      /+11,7 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1873. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 131/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/10554/1145. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2399. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 31. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/1. (1531. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

MegjegyzésA módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/18. (1873. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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       4  Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez       [8 667,1]    8 647,5      /-19,6 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [8 667,1]    8 647,5      /-19,6 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1878. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 131/2. Dr. Szili Katalin és Bókay Endre képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1457. számú módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 95/1., 2421/1., 3060/1. és 
3066/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím- 
csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása       [2 537,0]    2 487,0      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 100,0]     50,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1642. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, a Sport-
bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 131/3. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/10554/1457. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 95/1., 2421/1., 3060/1. és 3066/1. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím- csoport módosítását 
javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása       [2 537,0]    2 487,0      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 100,0]     50,0      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1889. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/15. (1878. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 128/11. 
(1878. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/4. (1642. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/6. (1889. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 131/4. Dr. Szili Katalin és Bókay Endre képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1457. számú módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 95/1., 2421/1., 3060/1. és 
3066/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím- 
csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
      4  Művészeti tevékenységek támogatása 
        4 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont            50,0      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1642. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, a Sport-
bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 131/5. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1331. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 534. és 2420. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       6  Bartók Táncegyüttes támogatása            5,0      /+5,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            5,0      /+5,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1559. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 131/6. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/10554/1457. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 95/1., 2421/1., 3060/1. és 3066/1. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/2. (1642. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130/1. (1559. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       6 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont            50,0      /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            50,0      /+50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1889. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 131/7. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1479. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       6  Rádió C            35,0      /+35,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            35,0      /+35,0 kiad./ 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1593. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 131/8. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1479. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       7  Rajkó Művészeti Együttes            35,0      /+35,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            35,0      /+35,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131/3. (1889. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/4. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 
131/8. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj7.jcs), 131/9. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj8.jcs), 131/10. (1593. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



314 

 
 Indokolás a T/10554/1593. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 131/9. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1479. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       8  100 Tagú Cigányzenekar            35,0      /+35,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            35,0      /+35,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1593. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 131/10. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1479. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1526. sz. ajánlás 120. és 127. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       9  Első Roma Tájház            30,0      /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            30,0      /+30,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1593. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Oktatási bizottság- nem támogatja: a Kulturális bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/4. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 
131/7. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj6.jcs), 131/9. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj8.jcs), 131/10. (1593. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/4. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 
131/7. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj6.jcs), 131/8. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj7.jcs), 131/10. (1593. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124/4. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 
131/7. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj6.jcs), 131/8. (1593. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj7.jcs), 131/9. (1593. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alcúj8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 131/11. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1246. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 237. és 2378. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
         7 Csongrád városközpont rehabilitációja, különös tekintettel a Nagyboldogasszony templom 
külső renoválására, valamint a Szent Rókus templom feújítására            300,0      /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            300,0      /+300,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1565. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 132/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/1405. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1236. és 2142. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
      11  Egyházi ingatlan beruházások 
          1  Tiszafüredi temető bővítése            250,0      /+250,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            250,0      /+250,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1831. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 132/2. Geberle Erzsébet képviselő - kapcsolódva a T/10554/1458. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1521. sz. ajánlás 2387/1. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 50. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/6. (1565. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/20. (1831. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Fejezeti tartalék 
       1  Fejezeti általános tartalék       [ 300,0]     280,0      /-20.0 tám./      
                                                         [ 300,0]     280,0      /-20.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1617. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 132/3. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/365. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1031. és 2442. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás       [1 653,1]    1 548,1      /-105,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 105,9]     0,9      /-105,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1562. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sport-
bizottság- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/1. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/721. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 390., 2440. és 2718. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat       [ 526,4]     926,4      /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [3 717,6]    4 017,6      /+300,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 578,2]     678,2      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1656. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120/10. (1617. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/10. (1562. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj1.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/4. (1656. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 



317 

 
 

 133/2. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/697. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2094. és 2439. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat       [ 526,4]     534,4      /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 578,2]     586,2      /+8,0 kiad./ 
 

 Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 Indokolás a T/10554/1733. számon. 
 
 

 133/3. Dr. Mikola István képviselő - kapcsolódva a T/10554/723. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 170. és 2441. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Vérellátó Szolgálat       [2 017,5]    2 417,5      /+400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [5 358,1]    5 758,1      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1657. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/4. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/10554/721. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 390., 2440. és 2718. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet       [ 437,0]     37,0      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 451,5]     201,5      /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 121,4]     51,4      /-70,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 167,6]     107,6      /-60,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
           [1  Intézményi beruházási kiadások]       [ 20,0]     0,0      /-20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat növelés forrását nem határozta meg, ezért fejezeti 
főösszeget érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/5. (1657. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1656. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/5. Dr. Mikola István képviselő - kapcsolódva a T/10554/723. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 170. és 2441. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet       [ 437,0]     37,0      /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [ 451,5]     201,5      /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 121,4]     51,4      /-70,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [ 167,6]     107,6      /-60,0 kiad./ 
      [2  Felhalmozási költségvetés] 
 
             [1  Intézményi beruházási kiadások]       [ 20,0]     0,0      /-20,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1657. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/6. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/365. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1031. és 2442. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet       [ 437,0]     37,0      /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások       [ 451,5]     151,5      /-300,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok       [ 121,4]     21,4      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1744. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/1. (1656. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/3. (1657. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/16. (1744. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj45.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 133/7. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/748. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 723. és 2450. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet       [ 437,0]     425,0      /-12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 167,6]     155,6      /-12,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1749. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/8. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/529. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2453. és 2583. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet       [ 437,0]     337,0      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 167,6]     67,6      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1805. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/9. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/529. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2453. és 2583. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet       [ 437,0]     287,0      /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [ 167,6]     17,6      /-150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1824. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/13. (1749. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/14. (1805. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/15. (1824. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



320 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/10. Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/10554/365. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1031. és 2442. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 4. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Hajdúnánás fürdő szállodai szolgáltatással való bővítése I. ütem            105,0      /+105.0 
tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás            105,0      /+105.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1562. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sport-
bizottság- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/11. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       5  H1N1 típusú influenza vakcina beszerzése       [3 746,0]    3 646,0      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [3 746,0]    3 646,0      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1732. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: az 
Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/12. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/3. (1562. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/17. (1732. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím17.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       5  H1N1 típusú influenza vakcina beszerzése       [3 746,0]    3 686,0      /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [3 746,0]    3 686,0      /-60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1874. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság- nem támogatja: a 
Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági 
bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/13. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/748. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 723. és 2450. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       42 Tiszaszőlősi rendelő átalakításának támogatása            12,0      /+12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            12,0      /+12,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1749. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/14. Németh Szilárd István képviselő - kapcsolódva a T/10554/529. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2453. és 2583. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       42 Budapest II. kerület Szent Margit Rendelőintézet támogatása            100,0      /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            100,0      /+100.0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/18. (1874. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alcúj18.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/7. (1749. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/8. (1805. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1805. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyhar-
mada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/15. Dr. Fónagy János képviselő - kapcsolódva a T/10554/529. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2453. és 2583. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      42 Fogászati szakrendelő építése Erzsébetváros            150,0      /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            150,0      /+150,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1824. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/16. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/10554/365. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1031. és 2442. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       45 Háziorvosi és szakorvosi rendelők felújítása Túrkevén            400,0      /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás            400,0      /+400,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1744. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/17. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 17. alcím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/9. (1824. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/6. (1744. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai       [ 45,0]     145,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 45,0]     145,0      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1732. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: az 
Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 133/18. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/10554/590. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 870. és 1058. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       18  Rákbetegek szervezeteinek támogatása            60,0      /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            60,0      /+60,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1874. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság- nem támogatja: a 
Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági 
bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 134/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  10  Magyar Államkincstár 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások       [13 297,7]    13 647,7      /+350,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok       [3 602,0]    3 709,0      /+107,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások       [5 799,7]    5 342,7      /-457,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/10554/1882. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/11. (1732. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/12. (1874. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 135/1. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1158. számú módosító 

javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 495. és 2860. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  3  Regionális Munkaügyi Központok 
           1  Működési költségvetés       [19 722,2]   19 682,2      /-40,0 bev./ 
               3  Dologi kiadások       [3 458,0]    3 418,0      /-40,0 kiad./ 
 

 Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1597. számon. 
 
 

 135/2. Balog Zoltán, Soltész Miklós, Béki Gabriella, dr. Világosi Gábor és Pet-
tkó András képviselők - kapcsolódva a T/10554/1431. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. 
sz. ajánlás 1811. és 2759. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség       [4 107,9]    4 061,3      /-46,6 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 481,6]    1 435,0      /-46,6 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1529. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 135/3. Dr. Kozma József, Balog Zoltán, Soltész Miklós, Horn Gábor, dr. Kóka 
János és Pettkó András képviselők - kapcsolódva a T/10554/1058. számú módosító javaslathoz 
(T/10554/1451. sz. ajánlás 618. és 2863. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség       [4 107,9]    4 032,9      /-75,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 481,6]    1 406,6      /-75,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti fő-
összeget is érint, mert támogatási, bevételi és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. 
§ (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/23. (1597. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/24. (1529. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1530. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság- nem 
támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 135/4. Soltész Miklós és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., 2849. és 
2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség       [4 107,9]    4 050,4      /-57,5 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 481,6]    1 424,1      /-57,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1728. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 135/5. Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva 
a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 
2847., 2849. és 2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség       [4 107,9]    3 714,2      /-393,7 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [1 481,6]    1 087,9      /-393,7 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1729. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/25. (1530. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj12.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/3. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 
138/7. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/11. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/15. (1728. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/22. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/4. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 
138/8. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/12. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/16. (1729. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/19. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 135/6. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet       [ 185,8]     135,8      /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások       [2 345,8]    2 295,8      /-50,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1887. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 135/7. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1341. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 542. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     13  Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások       [ 200,0]     100,0      /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 200,0]     100,0      /-100,0 kiad./ 
 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1552. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 135/8. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1341. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 542. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  ESZA Nonprofit Kft, pályázatkezelő szervezet támogatása       [ 791,0]     391,0      /-400.0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 791,0]     391,0      /-400.0 kiad./ 
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/9. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 
135/10. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), 136/1. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/8. (1552. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), 
135/11. (1552. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1552. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 135/9. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 40. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok       [1 000,0]     960,0      /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 676,6]     636,6      /-40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1887. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 135/10. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       2 A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése            135,0      
/+135,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            135,0      /+135,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1887. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 135/11. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1341. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 542. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/7. (1552. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
135/11. (1552. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/6. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.c), 135/10. 
(1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), 136/1. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/6. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.c), 135/9. (1887. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 136/1. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       2 Máltai Szeretetszolgálat Bp, I. ker. Fő utcai épületének felújítása, fogadó ház kialakítása            
500,0      /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások            500,0      /+500.0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1552. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 135/12. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/346. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1741. és 2828. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 47. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     47  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása       
[ 375,0]     475,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 208,7]     308,7      /+100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1606. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 135/13. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos 
István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a T/10554/346. számú módosító javaslathoz 
(T/10554/1451. sz. ajánlás 1741. és 2828. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 47. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     47  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása       
[ 375,0]     475,0      /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 208,7]     308,7      /+100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/7. (1552. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 
135/8. (1552. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/14. (1606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/15. (1613. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1613. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 135/14. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/346. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 1741. és 2828. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 48. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása       [28 285,1]    28 185,1      
/-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [28 270,1]    28 170,1      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1606. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 135/15. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos 
István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a T/10554/346. számú módosító javaslathoz 
(T/10554/1451. sz. ajánlás 1741. és 2828. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 48. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása       [28 285,1]    28 185,1      
/-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [28 270,1]    28 170,1      /-100,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1613. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/12. (1606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/13. (1613. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 135/16. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím 6. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       6  Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása       [ 500,0]     
527,5      /+27,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 463,9]     491,4      /+27,5 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 136/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 53. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       1  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok 
támogatása       [ 590,0]     545,0      /-45,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 439,9]     394,9      /-45,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1887. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/1. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/1. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 
138/5. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/9. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/13. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/17. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 138/20. (1603. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/6. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.c), 135/9. (1887. 

sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 135/10. (1887. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása       [ 65,0]     
70,0      /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     70,0      /+5,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása       [ 50,0]      
65,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/3. Soltész Miklós és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., 2849. és 
2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása       [ 65,0]     
70,0      /+5,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     70,0      /+5,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása       [ 50,0]      
65,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1728. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/16. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 
138/5. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/9. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/13. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/17. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 138/20. (1603. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/7. 
(1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/11. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/15. (1728. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/22. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 138/4. Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva 
a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 
2847., 2849. és 2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása       [ 65,0]     
138,0      /+73,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     138,0      /+73,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása       [ 50,0]      
65,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1729. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/5. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása       [ 65,0]     70,0      /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     70,0      /+5,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
    2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása       [ 50,0]      65,0 tám. 
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/8. 
(1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/12. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/16. (1729. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/19. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/16. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 
138/1. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/9. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/13. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/17. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 138/20. (1603. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/7. Soltész Miklós és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., 2849. és 
2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása       [ 65,0]     70,0      /+5,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     70,0      /+5,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat 
:2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása       [ 50,0]      65,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1728. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/8. Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva 
a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 
2847., 2849. és 2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása       [ 65,0]     177,0      /+112,0 
tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     177,0      /+112,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása       [ 50,0]      65,0 tám. 
 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/3. 
(1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/11. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/15. (1728. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/22. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1729. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/9. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása       [ 100,0]     105,0      
/+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 100,0]     105,0      /+5,0 kiad./ 
 
 Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
  3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása       [ 85,0]      100,0 tám. 
     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 85,0]     100,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/11. Soltész Miklós és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., 2849. és 
2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása       [ 100,0]     105,0      
/+5,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/4. 
(1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/12. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/16. (1729. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/19. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/16. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 
138/1. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/5. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/13. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/17. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 138/20. (1603. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 100,0]     105,0      /+5,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása       [ 85,0]      100,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 85,0]     100,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1728. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/12. Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselők - 
kapcsolódva a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 
2843., 2845., 2847., 2849. és 2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 55. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása       [ 100,0]     160,7      
/+60,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 100,0]     160,7      /+60,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása       [ 85,0]      100,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 85,0]     100,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1729. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/13. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím- csoport 
módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/3. 
(1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/7. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/15. (1728. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/22. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/4. 
(1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/8. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/16. (1729. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/19. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása       [ 65,0]     97,5      
/+32,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     97,5      /+32,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
  4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása       [ 50,0]      65,0 tám. 
       5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/15. Soltész Miklós és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., 2849. és 
2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím- 
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása       [ 65,0]     97,5      
/+32,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     97,5      /+32,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása       [ 50,0]      65,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1728. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/16. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 
138/1. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/5. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/9. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/17. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 138/20. (1603. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/3. 
(1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/7. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/11. (1728. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/22. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 138/16. Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselők - 
kapcsolódva a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 
2843., 2845., 2847., 2849. és 2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 55. alcím 4. jogcím- csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása       [ 65,0]     207,0      
/+142,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 65,0]     207,0      /+142,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása       [ 50,0]      65,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 50,0]     65,0 kiad.  
 

 
 Indokolás a T/10554/1729. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/17. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 5. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása       [ 435,0]     350,0      
/-85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 435,0]     350,0      /-85,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat: 
   5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása       [ 260,0]      435,0 
tám. 
      5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 260,0]     435,0 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/4. 
(1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/8. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/12. (1729. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/19. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/16. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 
138/1. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/5. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/9. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/13. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/20. (1603. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/19. Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselők - 
kapcsolódva a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 
2843., 2845., 2847., 2849. és 2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 55. alcím új 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       15  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 
támogatása       [ 15,0]     21,0      /+6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 15,0]     21,0      /+6,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2009. november 3-ai határozata szerinti előirányzat. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1729. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/20. Szabó Lajos képviselő, valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török 
Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/588. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 742. és 2848. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 16. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       16  Autisták [és Autisztikusok] Országos Szövetsége       [ 30,0]     40,0      /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 30,0]     40,0      /+10,0 kiad./ 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/4. 
(1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/8. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/12. (1729. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/16. (1729. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/16. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 
138/1. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/5. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/9. (1603. sz. 

jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/13. (1603. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 138/17. (1603. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1603, 1615. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/22. Soltész Miklós és Hirt Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. 
számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., 2849. és 
2851. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 16. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       16  Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége       [ 30,0]     40,0      /+10,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 30,0]     40,0      /+10,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1728. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/23. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1158. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 495. és 2860. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége       [ 20,1]     60,1      
/+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 20,1]     60,1      /+40,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1597. számon. 
 
 

 138/24. Balog Zoltán, Soltész Miklós, Béki Gabriella, dr. Világosi Gábor és Pet-
tkó András képviselők - kapcsolódva a T/10554/1431. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. 
sz. ajánlás 1811. és 2759. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 
60. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 138/3. 
(1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 138/7. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 138/11. (1728. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 138/15. (1728. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/1. (1597. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       11  Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány       [ 28,0]     74,6      /+46,6 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások       [ 28,0]     74,6      /+46,6 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1529. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság- nem támogatja: a Költségvetési 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/25. Dr. Kozma József, Balog Zoltán, Soltész Miklós, Horn Gábor, dr. Kóka 
János és Pettkó András képviselők - kapcsolódva a T/10554/1058. számú módosító javaslathoz 
(T/10554/1451. sz. ajánlás 618. és 2863. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 16. cím 60. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       12  Ökumenikus Segélyszervezet            75,0      /+75,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások            75,0      /+75,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1530. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság- nem 
támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/26. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/1146. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2864., 2865., 2879. és 2881. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
   3  Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás[3 000,0]    1 000,0      /-2000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1598. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/2. (1529. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/3. (1530. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/27. (1598. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új10.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 138/27. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/1146. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 2864., 2865., 2879. és 2881. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXIII. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 10. cím  felvételével: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
   10 Pénzeszköz átadás szociális intézményi foglalkoztatás 
        támogatására 2 000,0      /+2000,0 kiad./ 
 

 
 Indokolás a T/10554/1598. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/28. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja 
a következő új 2/A. számú melléklet  felvételével: 
 
“2/A. számú melléklet a 2009. évi ... törvényhez  
 
A takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény ál-
tal megállapított Áht. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az államháztartás központi alrendszeré-
nek konszolidált költségvetési mérlege  2010. évi előirányzat 
Kiadás 12 157 599,0  
Központi költségvetés 7 419 395,3  
Egyedi és normatív támogatás 160 630,0  
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 47 151,0  
Fogyasztói árkiegészítés 108 500,0  
Lakásépítési támogatások 147 257,0  
Családi támogatások, szociális juttatások 637 293,0  
Családi támogatások 456 336,0  
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 152 907,0 Különféle jogcímen adott térítések 
28 050,0  
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 3 383 113,6  
Költségvetési szervek kiadásai 1 741 006,1  
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 642 107,5  
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 164 431,6  
Helyi önkormányzatok támogatása 1 164 431,6  
Kamatkiadások 1 153 342,3  
Kamat kockázati tartalék 50 000,0  
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 317,3  
Kormányzati rendkívüli kiadások 11 034,3  
Kezességérvényesítés 20 379,0  
Egyéb kiadások 39 869,2  
Tartalékok 188 878,1  
Általános tartalék 57 278,1  
Céltartalékok 33 000,0  
Stabilitási tartalék 98 600,0  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/26. (1598. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.3.c), pontjában 
foglaltakkal. 
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Adósságátvállalás 73,1  
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 220 759,2  
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 81 366,6  
Elkülönített állami pénzalapok 379 904,4  
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 18 715,0  
Munkaerőpiaci Alap 305 763,0  
Passzív kiadások 143 469,0  
Működési kiadások 29 872,9  
Egyéb kiadások 132 421,1  
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 21,4 Kutatási és Technológiai In-
novációs Alap 43 695,9  
Szülőföld Alap 1 594,1  
Nemzeti Kulturális Alap 10 115,0  
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 358 299,3 Nyugdíjbiztosítási Alap 2 934 401,0  
Nyugellátások 2 902 518,2  
TB költségvetési szervek kiadásai 24 677,8  
Egyéb kiadások 7 205,0  
Egészségbiztosítási Alap 1 423 898,3  
Táppénz 96 535,1  
GYED 90 021,0  
EA egyéb pénzbeli ellátásai 51 100,6  
Gyógyító megelőző ellátás 757 632,1  
Gyógyszertámogatás 345 374,4  
Gyógyászati segédeszköz támogatás 45 400,3  
EA egyéb természetbeni ellátásai 13 064,4  
TB költségvetési szervek kiadásai 20 951,6  
Egyéb kiadások 3 818,8  
 
A takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény ál-
tal megállapított Áht. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az államháztartás központi  előirányzat 
alrendszerének konszolidált költségvetési mérlege                   2010. évi előirányzat 
Bevétel  11 287 252,8   
Központi költségvetés  7 897 986,1   
Gazdálkodó szervezetek befizetései  1 063 946,9   
Társasági adó  609 300,0   
Hitelintézeti járadék  13 000,0   
Cégautóadó  24 000,0   
Energiaellátók jövedelemadója  20 000,0   
Egyszerűsített vállakozói adó Ökoadó  182 600,0 25 900,0   
Bányajáradék  47 000,0   
Játékadó  63 097,9   
Egyéb befizetések  32 000,0   
Egyéb központosított bevételek  47 049,0   
Fogyasztáshoz kapcsolt adók  3 246 100,0 
Általános forgalmi adó 2 313 900,0   
Jövedéki adó  892 900,0   
Regisztrációs adó  39 300,0   
Lakosság befizetései  2 051 200,0   
Személyi jövedelemadó  1 881 100,0   
Adóbefizetések  5 800,0   
Illeték befizetések  110 000,0   
Magánszemélyek különadója  4 300,0   
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Egyes vagyontárgyak adója  50 000,0   
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei  1 296 804,1   
Költségvetési szervek bevételei  580 637,3   
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei  73 695,4   
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása  642 471,4   
Befizetés az államháztartás alrendszereiből  9 500,0   
Helyi önkormányzatok befizetéseÁllami vagyonnal kapcsolatos befizetések  9 500,0 101 439,7   
Adósságszolgálattal kapcsolatos és egyéb bevételek  118 168,3   
Egyéb uniós bevételek  10 827,1   
Uniós támogatások utólagos megtérülése  3 451,1   
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése  7 376,0   
Elkülönített állami pénzalapok  390 109,7   
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap  23 135,1   
Munkaerőpiaci Alap  332 163,0   
Szakképzési hozzájárulás  49 000,0   
Rehabilitációs hozzájárulás  62 393,0   
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada  180 000,0   
Egyéb bevételekWesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap  40 770,0 6,6   
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap  23 695,9   
Szülőföld Alap  994,1   
Nemzeti Kulturális Alap  10 115,0   
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  2 999 157,0   
Nyugdíjbiztosítási Alap  2 240 333,0   
Munkáltatói és biztosítotti járulék  2 193 273,7   
Egyéb járulékok és hozzájárulások  21 004,6   
Késedelmi pótlék és bírság  12 120,0   
TB költségvetési szervek bevételei  1 900,0   
Egyéb bevételek  12 034,7   
Egészségbiztosítási Alap  758 824,0   
Munkáltatói és biztosítotti járulék  588 010,0   
Egyéb járulékok és hozzájárulások  48 369,5   
Egészségügyi hozzájárulás  49 100,0   
Késedelmi pótlék és bírság  4 000,0   
TB költségvetési szervek bevételei  936,1   
Egyéb bevételek  68 408,4   
 
Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben   
Központi költségvetés  478 590,8   
Elkülönített állami pénzalapok  10 205,3   
Társadalombiztosítási alapok  -1 359 142,3   
Nyugdíjbiztosítási Alap  -694 068,0   
Egészségbiztosítási Alap  -665 074,3   
Központi kormányzat összesen:  -870 346,2   
 

 
 Indokolás a T/10554/1881-1. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/1. (1881-1. sz. jav. - 2.§új(3)), pontjában foglaltak-
kal. 
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 138/29. Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/10554/1141. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 33., 2496. és 2928. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 947 forint/fő,  de településenként legalább 2 600 000 forint. 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladatai-
hoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, 
igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a 
muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló 
feladatok. Amennyiben a települési önkormányzat a hozzájárulás legalább felét kulturális felada-
tokra fordítja, az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti előirányzatai terhére kiírt közgyű-
jteményi, közművelődési célú pályázatokon előnyben részesül. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1610. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/30. Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/10554/1141. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 33., 2496. és 2928. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 4. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 69 939 350 forint/megye, főváros  392 forint/fő 
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a me-
gyei/fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, a 
sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levé-
ltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladataihoz. Amennyiben a 
megyei, fővárosi önkormányzata hozzájárulás legalább felét kulturális feladatokra fordítja, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium fejezeti előirányzatai terhére kiírt közgyűjteményi, közművelődési 
célú pályázatokon előnyben részesül. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1610. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 138/31. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. 
pont fajlagos összege módosítását javasolja: 
 
10. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 4 100 –[…]  20 300 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/30. (1610. sz. jav. - 3.mell.4.igény), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/29. (1610. sz. jav. - 3.mell.1.igény), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/32. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
 
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 
 
„aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 
A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a település 
lakosságszáma szerint, szolgáltatásonként. 
A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működési engedé-
llyel végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az önkor-
mányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont 
szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű hozzájárulás [50%-a] jár. Mindkét szolgáltatást 
működtető 2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett 
nem jogosult az e jogcímű hozzájárulásra. 
 
  ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési 
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) 
a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: H = 
(L/5 000) x 3 950 000 forint ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgál-
tatást működtető, 70 001 – 110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A 
hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő ké-
plet szerint: H = (L/7 000) x 3 950 000 forint ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyer-
mekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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jogosult. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a 
következő képlet szerint: H = (L/8 000) x 3 950 000 forint 
Ha az önkormányzat az ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulások esetén csak az egyik szolgáltatást 
működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott hozzájárulás 50%-a jár.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/33. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. 
pont c) pont ce) alpont módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
 
c) Otthonközeli ellátás/ 
 
„ce) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a [települési] helyi önkormányzat azon ellátottak után, akik 
részére időskorúak nappali ellátását biztosít.” 
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/33. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 138/34. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont c) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
 
c) Otthonközeli ellátás/ 
„[A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások azonos időszakban ugyanazon ellátott után a ce) 
pont szerinti hozzájárulással együtt nem igényelhetők.] 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor 
az ellátásra vonatkozó igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak 
száma – a heti 6, illetve heti 7 [napos nyitva tartással működő időskorúak nappali ellátását biz-
tosító intézmények] napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 
251-gyel. Egy ellátott [naponta] egy ellátási napon csak egyszeresen és egy jogcímen vehető figye-
lembe.” 
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/34. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 139/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. 
pont h) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
 
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/ 
„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolás-
nál a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők látogatási és eseménynaplója 
alapján naponta összesített, a Szoctv. 94/B. §-a, illetve 94/D. §-a szerint az intézménnyel megálla-
podást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 
6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben 
részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt 
igénybe vevőket.” 
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 139/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont módosítását 
javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
 
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi 
ellátása  
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő] 
 
aba) A pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és hal-
mozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményeinek 
támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedé-
lybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tart-
ják fenn.  
 
abb) A pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és hal-
mozottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:710 650 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A hozzájárulásra jogosultak [továbbá] azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-
ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek.  
 
Az aba) és az abb) pontok közös szabályai 
 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe 
vehető. 
 
 Indokolás a T/10554/1602. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 139/3. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Dér Zsuzsanna, Lombos 
István és Deák Istvánné képviselők - kapcsolódva a T/10554/1151. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont módosítását javasolják: 
 
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi 
ellátása  
 
aba) A pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és hal-
mozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményeinek 
támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedé-
lybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tart-
ják fenn.  
 
abb) A pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és hal-
mozottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása 
 
FAJLAGOSÖSSZEG:710 650 forint/fő 
 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában 
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek.  
 
Az aba) és az abb) pontok közös szabályai 
 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe 
vehető. 
 
 Indokolás a T/10554/1614. számon. 
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A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság- nem támogatja: a 
Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági 
bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, az 
Ifjúsági bizottság, a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 

 141/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. 
pont b) pont bc) alpont módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
„bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 
nyújtó szociális intézményekben 
bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek [a Szoctv.-ben szabályo-
zott módon] időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn. 
 bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
 A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá 
időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biz-
tosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító 
intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt 
létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési 
engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony 
egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást 
biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.  
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyerme-
kek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.  
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós bentlakásos intézményeiben 
ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkor-
mányzatot. 
 A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők ot-
thontalanságának megszüntetéséhez. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 141/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. 
pont 5. alpont 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása/ 
„Az a) és b) pont szerinti hozzájárulás megilleti a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről, valamit egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2007. (V. 20.) OM rendelet-
tel kihirdetett magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat fenntartó he-
lyi önkormányzatokat is, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás feladatait és a 3/2002. 
(II. 15.) OM rendelet 14/H. §-ában meghatározottak szerint a „Minősített alapfokú művészetoktatási 
intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerez-
ték. A Waldorf iskolák esetében az a) és b) pont szerinti hozzájárulás igénylésénél nem kell alkal-
mazni a Közokt. tv. 1. számú melléklet II. rész A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei 
cím, A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám 
megállapítása alcím 4. pontjának első két mondatát.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 142/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 4. pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
„4. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk 
nyújtott 11. ca), cc)-cd) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk 
fenntartott intézményekben a 11. ab)-ad), 11. b), 11. cb), ce), d, g)-h), 12-14. pontok szerinti 
hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a la-
kosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő 
települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti 
hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár 
a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 
142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. 

sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. 

jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. 

- 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 



354 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 142/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 5. pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
„5. A 11. ab)-14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcélú 
kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek [a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vál-
lalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet] az adott szo-
ciális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre külön 
jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkeznek.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 
144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 



355 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 142/3. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 6. pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
„6. A 11-14. [b)] pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti 
intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/3. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 
144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 



356 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 142/4. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 7. pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
„7. A 11. a)-b), 11. e)-f) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás a tárgyév egészében működik. 
Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve 
megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben év közben a házi segítségnyújtás ellátási szerződés keretében történő ellátása 
megszűnik, és a feladatot átvevő helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak e miatt 
pótigénye keletkezik, arra a működési engedély hatályba lépését követő hónap utolsó munkanapjáig 
– de legkésőbb július 31-éig – pótlólagos igénylést nyújthat be. 
A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhető a normatív hozzájárulás. 
A 11. [ca) és cd)] c) pont[ok] szerinti hozzájárulások azonos időszakban ugyanazon ellátott után a 
11. g)-h) pontok szerinti hozzájárulásokkal együtt nem igényelhetők. 
A 11. c) pont szerinti hozzájárulás esetében a fajlagos összegeknek a fenntartói mutatószámmal 
való szorzatánál az általános kerekítési szabályokat kell alkalmazni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 
144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 



357 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 143/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 9. pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
- „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) pont szerinti jogosultság alapján járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – idő-
arányosan – átadja] a gyermeket ellátó intézményt fenntartó önkormányzat [számára] veheti igé-
nybe a 12. aa) pont szerinti hozzájárulást.” 
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 
144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 143/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 10. pont i) pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok: 
10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező 
rendelkezések:/ 
 
„i) A 15. g) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon 
részt vevő tanulók után a 2010. évi költségvetési évre – szeptember 1-jétől időarányosan 4 hónapra 
– a 2010/2011. tanévi becsült átlaglétszám alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az 
elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a 2010/2011. tanévre, a naponként összesített tényleges 
létszámot 62 nappal kell elosztani. A 2009/2010. tanévre – a január 1-jétől augusztus 31-éig idő-
arányosan 8 hónapra – a 2009. évi Kvtv. alapján figyelembe vehető létszámot pedig 123 nappal kell 
osztani. Abban az esetben, ha a foglalkozásokat az 1-4., illetve az 5-8. évfolyamos tanulókból 
összevont csoportban szervezik meg, az 5-8. évfolyamos tanulókat is az 1-4. évfolyamos napközis 
foglalkoztatást igénybevevőknek kell tekinteni. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-ának (4) 
bekezdésében foglalt időkeret legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a 
hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát ket-
tővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdés-
ben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után 
ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.” 
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 
144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 



359 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész előirányzat II. pont módosítását javasolja: 
 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
  
 Előirányzat: [5 746,7]5 633,4 millió forint  
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 
 a) a megye 2009. január 1-jei lakosságszáma után  
120 forint/fő,  
 b) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után  20 755 forint/fő.  
 A b) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. [g)-i)] ce), g)-
h), 12., 14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. a) jogcímhez kapcsolódó férőhely, valamint 
a 15., 16.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3., 16.4., 16.5.1., 17.1. számú jogcímhez kapcsolódó, 2010. évben 
nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész előirányzat III. pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
“III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
  
 Előirányzat:  [96 495,3] 96 504,2 millió forint “ 
  
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 144/3. (1884. sz. jav. - 

4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 

6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/3. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész előirányzat III. pont igénybevétel feltételei 4. pont módosítását javasolja: 
 
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakos-
onkénti értékhatár forintban: 
 a) község 500 főig 38 334  
 b) község 501-2000 főig 38 450  
 c) község 2000 fő felett 38 798  
 d) város 10 000 főig 41 586  
 e) város 10 000 fő felett 42 753  
 f) megyei jogú város 48 010  
 g) főváros (kerületekkel együtt) 54 000”  
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 
149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/4. Ikvai-Szabó Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., 3000. és 3043. pontjai) -  a törvényjavaslat 4. 
számú melléklet B) rész előirányzat III. pont igénybevétel feltételei kiegészítését javasolja a 
következő új 7. pont  felvételével: 
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
7. Ez alapján a 2010. évi véglegezett beszámítási összeg 25 %-a a 2011. évben visszaigényelhető a 
következők szerint: Budapest főváros esetében a visszaigényelhető összeg teljes egészében a 
Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. A 2011. évben az érintett önkormányzatok tárgyévi költség-
vetési rendeletében elfogadott helyi tömegközlekedési saját forrású támogatási előirányzatot kell a 
visszaigénylés szempontjából alapul venni. Saját forrású támogatási előirányzatként vehető figye-
lembe a tömegközlekedés működési támogatása csökkentve az állami támogatásokkal, támogatá-
sértékű bevételekkel és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel. Felhatalmazást kap a 
pénzügyminiszter, hogy a visszaigénylés rendjét 2011. január 31-éig rendeletben állapítsa meg.  
 
 Indokolás a T/10554/1637. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 144/5. Ikvai-Szabó Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., 3000. és 3043. pontjai) -  a törvényjavaslat 4. 
számú melléklet B) rész előirányzat III. pont igénybevétel feltételei kiegészítését javasolja a 
következő új 7. pont  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. 
(1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
7. Ez alapján a 2009. évi véglegezett beszámítási összeg 25 %-a a 2010. évben 
visszaigényelhető a következők szerint: Budapest főváros esetében a visszaigényelhető 
összeg teljes egészében a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. A 2010. évben az érintett önkor-
mányzatok tárgyévi költségvetési rendeletében elfogadott helyi tömegközlekedési saját forrású 
támogatási előirányzatot kell a visszaigénylés szempontjából alapul venni e törvény 5. számú 
mellékletének 21. pontja szerint. Saját forrású támogatási előirányzatként vehető figyelembe a 
tömegközlekedés működési támogatása, csökkentve az állami támogatásokkal, támogatásértékű 
bevételekkel és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1638. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 144/6. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. 
pont igénybevétel feltétele módosítását javasolja: 
 
8. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
Előirányzat:  1 900,0 millió forint 
 
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi 
társulásoknak az általuk fenntartott közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás ra-
cionálisabb megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti, 2009. szeptember 
30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2009. és 2010. években esedékes jogszabályi 
kötelezettségeik teljesítéséhez. 
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is 
jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, 
kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozaton kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2010. április 
12., II. ütem 2010. július 12., III. ütem 2010. szeptember 27. 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszeré-
nek, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének 
kikérésével – 2010. február 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a 
benyújtott pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével 
kapcsolatos alábbi személyes adatait teljeskörűen megismerhesse, kezelhesse: 
 
– név, anyja neve, születési név, 
– születési hely, születési idő, 
– lakcím, 
– a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme, 
– szolgálati és közszolgálati idő, 
– besorolás és munkakör megnevezése, 
– a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149/3. (1638. sz. jav. - 5.mell.új21.), pontjában foglal-
takkal. 
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– a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja, 
– a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó 
adatok (felmentés és végkielégítés összege), 
– a felmentés indokául szolgáló adat, 
– a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kód. 
 
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és 
folyósítása. A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly módon kell 
fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges. 
Ez az előirányzat szolgál továbbá: 
 
– a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet alapján 2009. évben 
benyújtott pályázatok áthúzódó – a pályázók által ténylegesen kifizetett – 2010. évre eső 
támogatások, valamint 
– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény szerinti munkáltatói kifizetések[, valamint 
– a polgármester – öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt folyósított – öregségi nyugdíja, 
valamint a közszolgálati járadéka folyósításának, illetve, a polgármesterek és alpol-
gármesterek, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdés alapján járó vég-
kielégítésének] 
 
forrásául [is].” 
   
Megjegyzés: Az OGY. 2009. november 3-ai határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/7. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 9. 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
9. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 
 
Előirányzat:  [400,0] 300,0 millió forint 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/7. (1885. sz. jav. - 5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 

5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/8. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. 
pont igénybevétel feltétele módosítását javasolja: 
 
10. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját for-
rás kiegészítésének támogatása 
 
 Előirányzat:  10 600,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik fejlesztési célú 
pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt 
és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint az alábbi felté-
telek alapján 2010. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek tel-
jesítésére. 
2010. évben új EU Önerő Alap támogatási szerződés kizárólag azon beruházásokat érintően 
köthető, amelyek esetén az uniós forrásról szóló – legalább első körös – támogatói döntés 2009. 
évben megszületett, azonban uniós támogatási szerződés megkötésére csak 2010. évben kerül sor.  
Az új támogatási szerződés az alábbi, önkormányzati feladatok ellátását segítő illetve biztosító cé-
lok esetén köthető: 
 
a) egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási, 
b) kulturális, 
c) vízgazdálkodási, 
d) egyes környezetvédelmi célú, valamint 
e) az óvodai nevelési, az alapfokú oktatási, szociális- és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények, 
továbbá 
f) a helyi közutak, kerékpárutak és közterületek 
infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely fejlesztések az önkor-
mányzatok, illetve társulásaik vagyongyarapodását eredményezik. 
 
2010. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi 
személyiségű társulásaik igényelhetnek: 
 
a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 
vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések; 
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a további-
akban: kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet) 2. számú mellékletében szereplő ki-
stérségek területén lévő települések; 
c) azon önkormányzatok, amelyek 2008. és 2009. években az önhibájukon kívül hátrányos he-
lyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/8. (1885. sz. jav. - 

5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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d) a többcélú kistérségi társulások az általuk fenntartott intézmények uniós támogatásból történő fe-
jlesztése esetén, amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért; 
e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az 
a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás 
alapján igényelhetnek. 
 
Az adható támogatásról az önkormányzati miniszter dönt. A döntés az EU Önerő Alap támogatásról 
a fejlesztés teljes időszakára – előre ütemezetten – történik. 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az EU Önerő Alap támogatás céljainak, igé-
nylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – a 
pénzügyminiszter egyetértésével – 2010. február 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
   
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 144/9. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 11. pont módosítását javasolja: 
 
11. Helyi közösségi közlekedés támogatása   
Előirányzat:  [35 240,0] 31 740,0 millió forint  
Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi közfor-
galmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a 
jogszabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási 
szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gya-
korlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban: helyi 
közlekedés). Támogatásra az önkormányzatok az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK 
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tár-
gyévet megelőző évi – veszteség (a továbbiakban: veszteség) erejéig pályázhatnak.  A támogatás a 
tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – 
személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül elosztásra, figyelembe véve 
az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi 
szintű fajlagos ráfordításait is. A támogatás igénylésénél az önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi 
közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben szolgáltatónként milyen 
összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást 
legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. A Fővárosi Önkormányzat 2010. évi támogatása nem lehet 
kevesebb a 2009. évi[nél] támogatás 90%-ánál, de nem haladhatja meg a veszteség mértékét.  Az 
önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók részére a 
pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.  A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos 
elszámolással – előleget vehet igénybe. Az előleg mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet 
megelőző év egy hónapra jutó támogatásának 90%-át. Az előleg iránti igényt a Magyar Államkinc-
stár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységéhez kell benyújtani 2010. január 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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15-éig, amely azt január 25-éig továbbítja az Önkormányzati Minisztériumnak. Az előleg első két 
havi összegének folyósítása február 5-éig, ezt követően minden hónap 5-éig történik, amelyet az 
önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon belül továbbít.  Amennyiben az önkormányzat a 
támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybevett előleget a folyósítás napjától a 
visszafizetés napjáig számított – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.) 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti – kétszeres jegybanki alapkamattal terhelten fizeti 
vissza. Ha a folyósított előleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás 
összegét, a különbözetet a döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. Ezt követően 
a visszafizetés napjáig a különbözetet az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamat terheli. 
Felhatalmazást kap a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter valamint az önkormányzati 
miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának, me-
gosztásának és elszámolásának, valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt költségek 
meghatározásának részletes szabályait – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2010. március 31-
éig együttes rendeletben állapítsa meg. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1612. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 145/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. 
pont a) pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„12. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása 
 
Előirányzat:  [288,0] 588,0 millió forint/év”  
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 146/1. 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 Hal-
mai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/10554/1218. számú módosító javaslathoz 
(T/10554/1526. sz. ajánlás 145. és 146. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont b) 
pont igénybevétel feltétele módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149/2. (1612. sz. jav. - 5.mell.új21.), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 146/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/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 ne-
veléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a ta-
nulók 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. 
 
 
 
 Indokolás a T/10554/1704. 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. 
 
 

 146/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. 
pont b) pont igénybevétel feltétele módosítását javasolja: 
 
/13. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/ 
 
„b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
 
Előirányzat:  [898,0] 1 498,0 millió forint/év”  
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 148/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 146/3. Dr. Hoffmann Rózsa, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, 
Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1150. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont 
módosítását javasolják: 
 
14. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat:  [460,0] 860,0 millió forint /év 
 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkor-
mányzatok a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes és - legfeljebb a tanulók 5 százalékának 
mértékéig - a térítésidíj-kedvezményben részesülő tehetséges tanulók művészetoktatásának megsz-
ervezéséhez, a minősített alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai támogatásához, 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, el-
számolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének 
kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2010. március 15-éig rende-
letben állapítsa meg. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1755. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 148/1. Keleti György képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont támogatási kerete módosítását 
javasolja: 
 
16. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése 
Előirányzat:  [4 350,0] 4 310,0 millió forint 
 

 
 Indokolás a T/10554/1640. számon. 
 
 

 148/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. 
pont a) pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
„18. Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások 
 
a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149/1. (1755. sz. jav. - 5.mell.20.keret), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/16. (1640. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/32. (1640. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.új13.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Előirányzat:  [3 420,0] 2 920,0 millió forint/év”  
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 148/3. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. 
pont c) pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
/18. Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások/ 
 
„c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 
 
Előirányzat:  [2 340,0] 1 440,0 millió forint/év”  
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 149/1. Dr. Hoffmann Rózsa, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, 
Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/10554/1150. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont 
támogatási kerete módosítását javasolják: 
 
20. Bérpolitikai intézkedések támogatása 
 
Előirányzat: [45 000,0] 44 600 millió forint 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2009. november 3-ai határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1755. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.a)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/3. (1755. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjában foglal-
takkal. 
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A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 149/2. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 21. pont  
felvételével: 
 
„21. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
támogatása 
Előirányzat: 3 500,0 millió forint 
Az előirányzat szolgál a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. 
rendelet 2. számú mellékletében szereplő 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség településein meg-
valósuló infrastrukturális fejlesztések támogatására. A támogatás célja a helyi önkormányzatok 
alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek mérséklése. 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszeré-
nek, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait —a nemzeti fejlesztési és 
gazdasági miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2010. február 28-ig 
rendeletben állapítsa meg.” 
  
 

 
 Indokolás a T/10554/1612. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 149/3. Ikvai-Szabó Imre képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító 
javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., 3000. és 3043. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 21. pont  felvételével: 
 
21. A 2010. évben visszaigényelhető összeg számításának alapja az érintett önkormányzatok 
költségvetési rendeletében elfogadott tömegközlekedési működési támogatási előirányzat. Budapest 
főváros esetében a visszaigényelhető összeg teljes egészében a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. 
Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy az igénybevétel rendjét 2010. január 31-éig rende-
letben állapítsa meg. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1638. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/9. (1612. sz. jav. - 5.mell.11.), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/5. (1638. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igényúj7.), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 149/4. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 
kiegészítését javasolja a következő új 21. pont  felvételével: 
 
„21.Belterületi belvízrendezési célok támogatása 
 
Előirányzat: 50,0 millió forint 
 
A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai 
igényelhetik: 
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és 
Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és 
b) amelyek a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő 
kistérségek területén találhatók. 
A 2011. évre 3 000,0 millió forintig vállalható kötelezettség. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól az önkormányzati miniszter — a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével — 2010. február 15-éig rendeletet alkot.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 149/5. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont támogatási kerete módosítását javasolja: 
 
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 
Előirányzat: [11 000,0] 10 150,0 millió forint 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2009. november 3-ai határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 153/4. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 150/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont igénybevétel feltételei 3. alpont 6. pont 4. alpont módosítását javasolja: 
 
/1.3.6 A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/ 
 
„1.3.6.4. a járulékcsökkentési, valamint az önkormányzatokat érintő megtakarítási intézkedések 
2010. évi pénzügyi hatásának érvényesítéseként a 3., 5.,[ és] 7. és 8.[-9.] számú mellékletek szerinti 
állami hozzájárulások és támogatások 2010. évi tervezett előirányzatai és 2009. évi előirányzatai 
teljesített összegének – útmutató módszertana szerint számított – negatív különbözete, a 3. számú 
melléklet 8. pont szerinti üdülőhelyi feladatok és a 16.6.2. szerinti intézményi társulások óvodájába, 
iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása jogcímű normatív állami hozzájárulások kivételével. 
A 3. számú melléklet szerinti normatív állami hozzájárulások negatív különbözetét csökkenti az 
1.3.6.3 pont szerinti korrekciók működési kiadáson belüli részaránya.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1886. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 150/2. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 
1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 6. pont 4. alpont módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 
152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 
153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/2. (1886. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/5. (1886. sz. jav. - 44.§), 
10/2. (1886. sz. jav. - 49.§(2)), 153/11. (1886. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/22. (1886. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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/1.3.6 A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/ 
 
„1.3.6.4. a járulékcsökkentési, valamint az önkormányzatokat érintő megtakarítási intézkedések 
2010. évi pénzügyi hatásának érvényesítéseként a 3., 5.,[ és] 7. és 8.[-9.] számú mellékletek szerinti 
állami hozzájárulások és támogatások 2010. évi tervezett előirányzatai és 2009. évi előirányzatai 
teljesített összegének – útmutató módszertana szerint számított – negatív különbözete, a 3. számú 
melléklet 8. pont szerinti üdülőhelyi feladatok és a 16.6.2. szerinti intézményi társulások óvodájába, 
iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása jogcímű normatív állami hozzájárulások kivételével. 
A 3. számú melléklet szerinti normatív állami hozzájárulások negatív különbözetét csökkenti az 
1.3.6.3 pont szerinti korrekciók működési kiadáson belüli részaránya.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 151/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont igénybevétel feltételei 6. alpont 5. alpont módosítását javasolja: 
 
/1.6. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok a tárgyévben me-
gillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére – utólagos elszámolási kötelezettség mellett 
– finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg igénylésére az önkormányzat elfogadott 
költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve már-
cius 5-éig van lehetőség./ 
 
„1.6.5. Amennyiben az önkormányzat április 26-áig nem igényel kiegészítő támogatást, az előlegről 
ezen időpontig le kell mondania. Lemondás hiányában az igényelt előleg folyósítását az 
Igazgatóság értesítése alapján az Önkormányzati Minisztérium május hónaptól megszünteti. A már 
jogtalanul igénybe vett előleg elszámolása az 1.6.3. pont alapján történik, azzal, hogy a kamatot az 
előleg folyósításától május 20-áig kell számítani, továbbá az 1.6.6. pontban az előleg felfüggesz-
tésére vonatkozó szabályt nem lehet alkalmazni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 
10/3. (1894. sz. jav. - 49.§(2)), 22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 153/12. 
(1894. sz. jav. - 8.mell.újIV.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 151/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont igénybevétel feltételei 6. alpont 6. alpont módosítását javasolja: 
 
/1.6. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok a tárgyévben me-
gillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére – utólagos elszámolási kötelezettség mellett 
– finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg igénylésére az önkormányzat elfogadott 
költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve már-
cius 5-éig van lehetőség./ 
 
„1.6.6. Az önkormányzat részletfizetés iránti kérelmet nyújthat be– az Igazgatóságon keresztül– a 
kincstár elnökének az 1.6.3.-1.6.5. pontok szerint megállapított jogtalanul igénybe vett, illetve 
lemondott és az 1.7. pont szerint visszavonásra kerülő előleg, továbbá azok kamatainak összegére 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D. §-ának (12) 
bekezdése szerint, azzal az eltéréssel, hogy a kérelmező részére a – nettó finanszírozás keretében 
történő – részletfizetés legfeljebb a tárgyév végéig engedélyezhető. 
A részletfizetési kérelmet az önkormányzat 
a) az 1.6.3. pont esetén július 27-éig, 
b) az 1.6.4. pont esetén a lemondás [benyújtását követő 15 napon belül] benyújtásával egyide-
jűleg,  
c) az 1.6.5. pont esetén április [30-áig]27-éig   
nyújthatja be. 
[A részletfizetés iránti kérelem benyújtásának szándékát az 1.6.3. pont esetén az igénylés, az 
1.6.4. pont esetén a lemondás benyújtásakor jelezheti az önkormányzat. Az Önkormányzati 
Minisztérium – az előleg visszavonásának a részletfizetési kérelem elbírálásáig történő felfüg-
gesztése érdekében – a benyújtott részletfizetési kérelmekről, illetve annak szándékáról in-
formációt kap a kincstártól.]Az Önkormányzati Minisztérium az előleg visszavonását 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 
152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 
153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- az 1.6.3. pont esetében a támogatás közzétételét követő hónapban esedékes nettó finanszírozásig, a 
részletfizetési kérelmet benyújtó önkormányzatok esetében a kérelemről hozott döntés időpontját 
követő esedékes nettó finanszírozásig, 
- az 1.6.4. pont esetében az előleg lemondását követő második hónapban esedékes nettó finan-
szírozásig 
felfüggeszti. 
 
A kincstár a részletfizetési kérelemről hozott döntéséről – az előleg nettó finanszírozás keretében 
történő pénzügyi rendezése érdekében – értesíti az Önkormányzati Minisztériumot.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 152/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont igénybevétel feltételei 10. alpont módosítását javasolja: 
 
„1.10. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, amennyiben 
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet átcsopor-
tosítási szabályaira vonatkozó rendelkezések – e törvény [42]43. §-ának (2) bekezdése és [29]30. §-
ának (3) bekezdése – lehetőségei kimerültek.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 
153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 152/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet igé-
nybevétel feltételei 1. pont b) pont igénybevétel feltétele 43.pont módosítását javasolja: 
 
/1. b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 
(2) 
 
Előirányzat: 4 980,8 millió forint/ 
 
millió forint 
 

Helyi önkormányzatok és intézmények Művészeti ösztönző rész-hozzájárulás  
 

 „Összesen: [4 980,7]4 980,8”  
  
 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 
153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 152/3. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. 
rész 1. pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 
1. Pedagógiai szakszolgálat 
ELŐIRÁNYZAT: [3 753,0]3 470,1 millió forint” 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 

8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/1. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. 
rész 1. pont támogatása módosítását javasolja: 
 
/II. Egyes szociális feladatok támogatása 
1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása/ 
 
„b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-[c]d) 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,” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/2. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. 
rész 2. pont előirányzata módosítását javasolja: 
 
„II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 
2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [348,0]359,9 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/3. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. 
rész előirányzata módosítását javasolja: 
 
„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [28 556,3]28 859,2 millió forint” 
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/5. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/4. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. 
rész előirányzata módosítását javasolja: 
 
„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [28 556,3]29 156,3 millió forint” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/5. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. 
rész 2. pont 1. alpont támogatása módosítását javasolja: 
 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 160 forint/fő 
 
+ 900 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 600 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2.1., 2.3.-2.6. feladatokat saját fenntartású költség-
vetési szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet szerinti támogatásra, úgy 
+ 2 500 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amely esetében a 2.2.1., 
2.3-2.6 feladatok egy-egy feladatnak számítanak, függetlenül attól, hogy [a feladatot]e feladatokat 
egy vagy több költségvetési szervben látják el, 
 
de legalább 18 300 000 forint, és legfeljebb 28 000 000 forint társulásonként. 
A 2.2.1., 2.3.-2.6. feladatok esetében a saját fenntartású költségvetési szerveiben ellátott feladatok 
számát 2010. január 31-ei állapotnak megfelelően kell meghatározni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 

5.mell.új21.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/6. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. 
rész 2. pont 1. alpont támogatása módosítását javasolja: 
 
/2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 160 forint/fő 
 
+ 900 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 600 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2.1., 2.3.-2.6. feladatokat saját fenntartású költség-
vetési szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet szerinti támogatásra, úgy 
+ 2 500 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amely esetében a 2.2.1., 
2.3-2.6 feladatok egy-egy feladatnak számítanak, függetlenül attól, hogy a feladatot több költség-
vetési szervben látják el, 
 
de legalább 18 300 000 forint, és legfeljebb [28 000 000] 32 300 000 forint társulásonként.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. 

sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 

5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/7. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 



383 

 
 

 153/7. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. 
rész 2. pont 2. alpont 1. pont támogatása kiegészítését javasolja a következő új e) pont  felvé-
telével: 

 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 16 710 forint/fő/év 
             - 2010. költségvetési évben, 
             - 2011. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény 
székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvoda, iskola 1-
4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igé-
nybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételek-
nek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a 
tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi 
társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is 
tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő.  
eb) A támogatás 1,2-szerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. Rendelet által meghatározott településeken működő 
tagintézménybe járó 
 
eba) óvodás gyermekek, 
ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után. 
 
Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott feltételnek megfe-
leljen, és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított legyen. 
 
Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatás igénybevé-
telének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv.-ben 
meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 

5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/13. (1885. sz. jav. - 

8.mell.kieg.1.4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 153/8. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1138. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 111., 2494. és 3130. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új IV. rész  felvételével: 
 
„IV. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 
ELőIRÁNYZAT: 35 069,1 millió forint 
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működéséhez a következő 
normatívák alapján vehető igénybe. 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 630 389 forint/fő 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok 
szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai esz-
köz állományáról szóló 11/2008. (XI.26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: 11/2008. (XI.26.) ÖM 
rendelet) 2. mellékletének létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiak-
ban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő — a 2009. évben hatályos illetményalappal számított 
— illetményt tartalmazza. 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi jut-
tatásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 824 176 forint/fő 
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének 
létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő — a 
2009. évben hatályos illetményalappal számított — illetményt tartalmazza. 
 
c) Illetménykiegészítéshez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 86 632 forint/fő 
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 
103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a 
folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján — a fővárosi tűzoltó-
parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai 
illetménykiegészítéséhez — a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének létszám összesen 
rovata adatában — Budapest részére — meghatározott létszám szerint. 
 
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal 
vehető igénybe: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 661 forint/m2 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi 
engedélyben szereplő, fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő lé-
tesítmény nettó alapterülete, továbbá a tűzoltóság feladataihoz bérelt — fűtéssel és világítással 
együttesen ellátott — nettó alapterület szerint. Nem igényelhető támogatás, a bérleti díj  ellenében 
tartósan bérbe adott laktanya terület után. 
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b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 131 forint/km 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 1. mellékletében meghatáro-
zott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök előző 3 évben (2006-2008. évek) futott 
és pótlékot kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A 
számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által fu-
tott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei. 
 
c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és 
műszaki vizsgájához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 476 000 forint/db 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 1. mellékletében meghatáro-
zott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, porral 
oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító 
gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális 
konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, 
generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tű-
zoltás-vezetőigépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
 
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 025 733 forint 
 
A támogatást a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, 
a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztására létesített központi riasztási rendszer üze-
meltetéséhez. 
 
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 
intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 476 000 forint/fő 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal jut-
tatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2010. évi állami támogatása mutatószám 
felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 11/2008. (XI. 26.) 
ÖM rendelet 3. melléklete szerint – a költségvetési évben vállalt kötelezettségek, valamint jogsz-
erűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe 
a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák, illetve 
kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – marad-
ványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezet-
tségvállalással terhelt maradvány 2011. június 30-áig használható fel. 
  
 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/1. (1636. sz. jav. - 42.§(1)c)), 22/23. (1636. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/25. (1636. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 153/21. (1636. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1636. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 153/9. Dr. Bácskai János képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 
IV. rész  felvételével: 
 
IV. KÖZPONTI RIASZTÁSI RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉHEZ 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 57 800 000 forint 
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igé-
nybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer 
üzemeltetéséhez. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1734. számon. 
 
 

 153/10. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 
IV. rész  felvételével: 
 
IV. AZ EGYEDI TŰZOLTÓ JÁRMŰVEK ÉS KÜLÖNLEGES SZEREK KÖTELEZŐ ÉVI 
RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MŰSZAKI VIZSGÁJÁHOZ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatáro-
zott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, porral 
oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító 
gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális 
konténerszállító gépjármű, porhab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, 
generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tű-
zoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
 

 
 Indokolás a T/10554/1788. számon. 
 
 

 153/11. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
kiegészítését javasolja a következő új IV. rész  felvételével: 
 
„ IV. A  HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/27. (1734. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/28. (1788. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), pontjában fog-
laltakkal. 
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ELŐIRÁNYZAT:    35 069,1 millió forint 
 
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe. 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  3 620 503 forint/fő 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finan-
szírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési 
kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz ál-
lományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet) 
2. mellékletének létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 
illetményrendszerének megfelelő – a 2009. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt 
tartalmazza. 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi jut-
tatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 808 990 forint/fő 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének 
létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő – a 
2009. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt tartalmazza. 
 
c) Illetménykiegészítéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  86 323 forint/fő 
 
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 
103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a 
folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-
parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai 
illetménykiegészítéséhez – a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének létszám összesen 
rovat adatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint. 
 
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal 
vehető igénybe: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 897 forint/m2 
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A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi 
engedélyben szereplő, fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő lé-
tesítmény nettó alapterülete, továbbá a tűzoltóság feladataihoz bérelt – fűtéssel és világítással együt-
tesen ellátott – nettó alapterület szerint. Nem igényelhető támogatás a bérleti díj ellenében tartósan 
bérbe adott laktanya terület után. 
 
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  138 forint/km 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatáro-
zott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök 2005-2007. évek futott és pótlékolt 
kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem 
vehető figyelembe a tűzoltásvezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek 
száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei. Azon hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, 
ahol a működési terület 2008. illetve 2009. években csökkent, a futásteljesítményt csökkenteni kell 
a működési terület százalékos csökkenésével megegyezően, de legfeljebb 10%-kal. 
 
c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és 
műszaki vizsgájához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  500 000 forint/db 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatáro-
zott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, porral 
oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító 
gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális 
konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, 
generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tű-
zoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
 
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  57 800 000 forint 
 
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igé-
nybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer 
üzemeltetéséhez. 
 
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 
intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  1 500 000 forint/év/parancsnokság 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal jut-
tatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak olyan analitikus nyilvántartást kell vezetniük, melyben 
elkülönülten kell nyilvántartani az állami támogatás, illetve az egyéb saját bevételek felhasználását. 
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Az állami támogatás elszámolása a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben 
vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az 
elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében 
térítési díj ellenében végzett munkák költségei, bérbeadott területek bevételei és kiadásai, a 
11/2008. (XI. 26.) ÖM rendeletben meghatározott készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és 
technikai eszköz állományon felüli gépjárművek, technikai eszközök üzemeltetésének költségei, 
tagsági díjak, megbízási díjak – kivéve szolgálat parancsnokot érintően –, külföldi kiküldetések el-
számolásai, a nem jogszabályon alapuló továbbképzések költségei, a beosztási illetmény eltérítésé-
nek többletköltségei, a természetbeni juttatások miniszteri rendeletben meghatározott mértékét 
meghaladó juttatás költségei, valamint az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz. Az év végi – 
kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A 
támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig 
használható fel.” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1886. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/12. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
kiegészítését javasolja a következő új IV. rész  felvételével: 
 
„ IV. A  HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT:    35 069,1 millió forint 
 
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe. 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  3 620 169 forint/fő 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finan-
szírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési 
kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz ál-
lományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet) 
2. mellékletének létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 
illetményrendszerének megfelelő – a 2009. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt 
tartalmazza. 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi jut-
tatásaihoz 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/2. (1886. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/5. (1886. sz. jav. - 44.§), 
10/2. (1886. sz. jav. - 49.§(2)), 150/1. (1886. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/22. (1886. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglal-
takkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 808 990 forint/fő 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének 
létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő – a 
2009. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt tartalmazza. 
 
c) Illetménykiegészítéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  86 323 forint/fő 
 
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 
103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a 
folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-
parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai 
illetménykiegészítéséhez – a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 2. mellékletének létszám összesen 
rovat adatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint. 
 
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal 
vehető igénybe: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  4 897 forint/m2 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi 
engedélyben szereplő, fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő lé-
tesítmény nettó alapterülete, továbbá a tűzoltóság feladataihoz bérelt – fűtéssel és világítással együt-
tesen ellátott – nettó alapterület szerint. Nem igényelhető támogatás a bérleti díj ellenében tartósan 
bérbe adott laktanya terület után. 
 
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  138 forint/km 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatáro-
zott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök 2005-2007. évek futott és pótlékolt 
kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem 
vehető figyelembe a tűzoltásvezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek 
száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei. Azon hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, 
ahol a működési terület 2008. illetve 2009. években csökkent, a futásteljesítményt csökkenteni kell 
a működési terület százalékos csökkenésével megegyezően, de legfeljebb 10%-kal. 
 
c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és 
műszaki vizsgájához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  500 000 forint/db 



391 

 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatáro-
zott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, porral 
oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító 
gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális 
konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, 
generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tű-
zoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
 
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  57 800 000 forint 
 
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igé-
nybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer 
üzemeltetéséhez. 
 
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 
intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  500 000 forint/fő 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal jut-
tatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
Az állami támogatás elszámolása a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben 
vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az 
elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében 
térítési díj ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai.  Az év végi – 
kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A 
támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig 
használható fel.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/13. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 1. pont 4. alpont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
1.4. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3-2.8. pontjai szerinti támogatásokat – 
azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa vállalt bármely olyan fe-
ladathoz, amelynek ellátásához a 2.2-2.8. pontok szerint normatív támogatásban részesült. A 
többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást kizárólag az általa, valamint az 
intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 
10/3. (1894. sz. jav. - 49.§(2)), 22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 150/2. (1894. 

sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/23. (1894. sz. jav. - 9.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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azon intézményekre, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett tagintézményekre 
fordíthatja, amelyek után támogatásban részesült. 
 

 
 Indokolás a T/10554/1885. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/14. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 1. pont 5. alpont módosítását javasolja: 
 
/1. Általános szabályok/ 
„1.5. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú kistérségi 
társulás igényli, amely: 
 
– a 2.2., 2.3., 2.4. ba), 2.4. bc), 2.4. c) [d)] és 2.5. pontok szerinti feladatok esetében az ellátást biz-
tosító intézményt fenntartja, vagy amelynek tagja az intézményi társulás székhely települése, 
- a 2.4. [b]a), 2.4. [c]bb) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a kistérségen kívüli 
települések lakosai számára biztosítja, 
– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok költségvetési 
szervei számára biztosítja.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/17. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 22/22. (1885. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 22/29. (1885. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 144/6. (1885. sz. jav. - 5.mell.8.igény), 144/7. (1885. sz. jav. - 

5.mell.9.keret), 144/8. (1885. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 145/1. (1885. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), 146/2. (1885. sz. jav. - 

5.mell.13.b)igény), 148/2. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.a)keret), 148/3. (1885. sz. jav. - 5.mell.18.c)keret), 149/4. (1885. sz. jav. - 

5.mell.új21.), 153/4. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/6. (1885. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/7. (1885. sz. jav. - 

8.mell.III.2.2.1.tám.úje)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/15. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. 

sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/15. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 2. pont 3. alpont 1. pont módosítását javasolja: 
 
/2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal 
összefüggő szabályok/ 
 
„2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő 
egy intézménynek. Az átlaglétszám számítás és támogatás szempontjából az azonosító számmal 
rendelkező tanulók [és alkalmazottak], valamint az óvodai nevelésben és korai fejlesztésben, gon-
dozásban részesülő gyermekek vehetők figyelembe.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/16. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 3. pont 1. alpont módosítását javasolja: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok/ 
„3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátását biztosíthatja: 
-   intézményfenntartóként, 
-   szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti –intézményi tár-
sulások útján, melyek: 
= lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi 
ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, fogyatékos és demens 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/16. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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személyek nappali intézményi ellátása, és hajléktalanok nappali intézményi ellátása alapszolgál-
tatási feladatok esetében legalább 3 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú 
kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 3 
000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem 
rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel, 
 
– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján, kivéve a 2.4. ba) pont szerinti szociális ét-
keztetést, továbbá 
  
-  írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településé-
nek önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján, kivéve a 2.4. ba) pont szerinti 
szociális étkeztetést.” 
 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/17. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 3. pont 3. alpont módosítását javasolja: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok/ 
„3.3. A szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak 
éves becsült száma osztva 251-gyel; elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonat-
kozó igénybevételi naplója, nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvé-
telével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott [naponta]egy ellátási napon 
csak egyszer vehető figyelembe.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/18. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 3. pont 4. alpont módosítását javasolja: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok/ 
„3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak 
éves becsült száma osztva 251-gyel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási 
naplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti 
létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott [naponta]egy ellátási napon csak egyszer vehető figyelembe.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/18. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/19. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 3. pont 11. alpont módosítását javasolja: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok/ 
„3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.-2.6. pon-
tok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítő 
szolgáltató: 
 
- a 2.4. és 2.6. pontokban szereplő feladatok esetében legkésőbb [2009.]2010. január 31-éig, 
- a 2.3. és 2.5. pontokban szereplő feladatok esetében az ott megjelölt feltételek szerint 
 
rendelkezik [a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat 
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet]az adott szociális szolgáltatásra, illetve 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre külön jogszabály szerinti érvényes és 
hatályos működési engedéllyel. 
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szük-
séges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott fe-
ladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. 
Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési engedély hatályba lépését követő 
hónap első napja. 
Amennyiben év közben a házi segítségnyújtás ellátási szerződés keretében történő ellátása 
megszűnik, és a feladatot átvevő intézményi társulási, vagy saját fenntartású intézmény után a 
többcélú kistérségi társulásnak e miatt pótigénye keletkezik, arra a működési engedély hatályba lé-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/19. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.11.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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pését követő hónap utolsó munkanapjáig – de legkésőbb július 31-éig – pótlólagos igénylést 
nyújthat be. 
A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további feltétele, 
hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a Kiegészítő szabályok 1.1. 
pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek).” 
 

 
 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/20. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 3. pont kiegészítését javasolja a következő új 14. alpont  felvételével: 
 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok/ 
„3.14. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás nem igényelhető azonos időszakban, ugy-
anazon ellátott után a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásához, fogyatékos 
és demens személyek nappali intézményi ellátásához, és hajléktalanok nappali intézményi 
ellátásához kapcsolódó támogatással.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/20. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.új14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/10554/1884. számon. 
A módosító javaslatot:- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/21. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1138. számú 
módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 111., 2494. és 3130. pontjai) -  a törvényjavaslat 9. 
számú melléklet elhagyását javasolja: 
 
 [9. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez 
 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 35 069,1 millió forint 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni véde-
kezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez az önkormányzatokat az alábbi támogatás illeti meg: 
millió forint 
Sorszám   Helyi önkormányzatok   Fenntartási, működési támogatás 
1.   Ajka   260,9 
2.   Badacsonytomaj   168,2 
3.   Baja   298,5 
4.   Balassagyarmat   296,5 
5.   Balatonfűzfő   219,1 
6.   Barcs   195,0 
7.   Békéscsaba Megyei Jogú Város   374,0 
8.   Berettyóújfalu   228,5 
9.   Bicske   21,1 
10.   Bonyhád   21,1 
11.   Cegléd   300,7 
12.   Celldömölk   15,9 
13.   Csongrád   158,6 
14.   Csorna   223,2 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1884. sz. jav. - 6.§(3)), 2/1. (1884. sz. jav. - 15.§(1)), 
4/1. (1884. sz. jav. - 29.§(3)), 10/1. (1884. sz. jav. - 49.§(2)), 11/1. (1884. sz. jav. - 50.§(1)a)), 22/2. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.c), 
22/3. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.c), 22/4. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/5. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 
22/6. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 22/7. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 22/8. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 22/9. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 22/10. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 22/11. (1884. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 22/12. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 22/13. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
22/14. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/15. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 22/18. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.6.c), 22/19. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c1.alc), 22/20. (1884. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.c2.alc), 22/21. (1884. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.c3.alc), 138/31. (1884. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 138/32. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 138/33. (1884. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ce)), 138/34. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 139/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.11.h)igény), 141/1. (1884. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)), 141/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.igény), 142/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 142/2. (1884. sz. jav. - 

3.mell.kieg.5.), 142/3. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 142/4. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.7.), 143/1. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.9.), 
143/2. (1884. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.i)), 144/1. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.II.), 144/2. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.előir.), 
144/3. (1884. sz. jav. - 4.mell.B)előir.III.igény4.), 149/5. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.keret), 151/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.5.), 
151/2. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.6.), 152/1. (1884. sz. jav. - 6.mell.1.igény10.), 152/2. (1884. sz. jav. - 7.mell.igény1.b)igény43.), 
152/3. (1884. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 153/1. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.1.tám.), 153/2. (1884. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 153/3. 
(1884. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 153/5. (1884. sz. jav. - 8.mell.III.2.1.tám.), 153/14. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.1.5.), 153/15. (1884. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.3.1.), 153/16. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.1.), 153/17. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.3.), 153/18. (1884. sz. jav. - 

8.mell.kieg.3.4.), 153/19. (1884. sz. jav. - 8.mell.kieg.3.11.), pontjaiban foglaltakkal. 
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15.   Dabas   241,0 
16.   Debrecen Megyei Jogú Város   597,8 
17.   Dombóvár   262,4 
18.   Dunaújváros Megyei Jogú Város   303,6 
19.   Eger Megyei Jogú Város   392,6 
20.   Encs   241,1 
21.   Érd Megyei Jogú Város   471,8 
22.   Esztergom   283,4 
23.   Fehérgyarmat   15,9 
24.   Fővárosi Önkormányzat   6 718,9 
25.   Füzesabony   15,9 
26.   Gödöllő   349,3 
27.   Gyöngyös   298,7 
28.   Győr Megyei Jogú Város   567,3 
29.   Gyula   260,5 
30.   Hajdúböszörmény   15,9 
31.   Hajdúnánás   205,9 
32.   Hajdúszoboszló   250,6 
33.   Hatvan   290,6 
34.   Heves   184,5 
35.   Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város   261,6 
36.   Jászberény   247,4 
37.   Kalocsa   259,4 
38.   Kaposvár Megyei Jogú Város   396,5 
39.   Kapuvár   225,3 
40.   Karcag   233,7 
41.   Kazincbarcika   297,0 
42.   Kecskemét Megyei Jogú Város   435,9 
43.   Keszthely   296,8 
44.   Kiskőrös   161,0 
45.   Kiskunfélegyháza   259,8 
46.   Kiskunhalas   262,2 
47.   Kisvárda   248,5 
48.   Komárom   258,8 
49.   Komló   220,8 
50.   Körmend   299,2 
51.   Kőszeg   15,9 
52.   Kunszentmárton   173,3 
53.   Lenti   231,1 
54.   Letenye   15,9 
55.   Makó   261,0 
56.   Marcali   244,1 
57.   Mátészalka   293,0 
58.   Mezőkovácsháza   221,9 
59.   Mezőkövesd   264,0 
60.   Mezőtúr   195,4 
61.   Miskolc Megyei Jogú Város   613,4 
62.   Mohács   266,3 
63.   Monor   275,0 
64.   Mór   21,1 
65.   Mosonmagyaróvár   267,0 
66.   Nagyatád   218,5 
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67.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város   409,4 
68.   Nagykáta   227,3 
69.   Nagykőrös   21,1 
70.   Nyergesújfalu   191,7 
71.   Nyírbátor   241,0 
72.   Nyíregyháza Megyei Jogú Város   522,3 
73.   Orosháza   262,0 
74.   Ózd   263,0 
75.   Paks   268,8 
76.   Pápa   294,3 
77.   Pásztó   15,9 
78.   Pécs Megyei Jogú Város   568,2 
79.   Pétfürdő   234,0 
80.   Püspökladány   243,4 
81.   Ráckeve   21,1 
82.   Rétság   15,9 
83.   Salgótarján Megyei Jogú Város   379,1 
84.   Sárbogárd   243,6 
85.   Sárvár   245,0 
86.   Sátoraljaújhely   283,2 
87.   Siklós   244,4 
88.   Siófok   310,7 
89.   Sopron Megyei Jogú Város   288,1 
90.   Szarvas   221,5 
91.   Szeged Megyei Jogú Város   622,8 
92.   Szeghalom   227,9 
93.   Székesfehérvár Megyei Jogú Város   517,5 
94.   Szekszárd Megyei Jogú Város   320,5 
95.   Szendrő   166,3 
96.   Szentendre   227,8 
97.   Szentes   227,7 
98.   Szerencs   261,6 
99.   Szigetszentmiklós   281,7 
100.   Szigetvár   242,9 
101.   Szolnok Megyei Jogú Város   488,8 
102.   Szombathely Megyei Jogú Város   389,8 
103.   Tamási   21,1 
104.   Tatabánya Megyei Jogú Város   446,4 
105.   Tiszafüred   206,4 
106.   Tiszaújváros   283,5 
107.   Vác   372,4 
108.   Vásárosnamény   15,9 
109.   Veszprém Megyei Jogú Város   425,6 
110.   Záhony   172,8 
111.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város   429,0 
112.   Zalaszentgrót   15,9 
Összesen:   35 069,1 
 
A támogatás elszámolása a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott 
létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési 
kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz ál-
lományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben vállalt kötelezet-
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tségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolás-
nál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj 
ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – 
kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. 
A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. 
június 30-áig használható fel.] 
 
  
 

 
 Indokolás a T/10554/1636. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- 
egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

 153/22. A Költségvetési bizottság -  a törvényjavaslat 9. számú melléklet el-
hagyását javasolja: 
 
 [9. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez 
 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 35 069,1 millió forint 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni véde-
kezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez az önkormányzatokat az alábbi támogatás illeti meg: 
 
millió forint 
 
Sorszám   Helyi önkormányzatok   Fenntartási, működési támogatás 
1.   Ajka   260,9 
2.   Badacsonytomaj   168,2 
3.   Baja   298,5 
4.   Balassagyarmat   296,5 
5.   Balatonfűzfő   219,1 
6.   Barcs   195,0 
7.   Békéscsaba Megyei Jogú Város   374,0 
8.   Berettyóújfalu   228,5 
9.   Bicske   21,1 
10.   Bonyhád   21,1 
11.   Cegléd   300,7 
12.   Celldömölk   15,9 
13.   Csongrád   158,6 
14.   Csorna   223,2 
15.   Dabas   241,0 
16.   Debrecen Megyei Jogú Város   597,8 
17.   Dombóvár   262,4 
18.   Dunaújváros Megyei Jogú Város   303,6 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/1. (1636. sz. jav. - 42.§(1)c)), 22/23. (1636. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/25. (1636. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 153/8. (1636. sz. jav. - 8.mell.újIV.), pontjaiban foglaltakkal. 
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19.   Eger Megyei Jogú Város   392,6 
20.   Encs   241,1 
21.   Érd Megyei Jogú Város   471,8 
22.   Esztergom   283,4 
23.   Fehérgyarmat   15,9 
24.   Fővárosi Önkormányzat   6 718,9 
25.   Füzesabony   15,9 
26.   Gödöllő   349,3 
27.   Gyöngyös   298,7 
28.   Győr Megyei Jogú Város   567,3 
29.   Gyula   260,5 
30.   Hajdúböszörmény   15,9 
31.   Hajdúnánás   205,9 
32.   Hajdúszoboszló   250,6 
33.   Hatvan   290,6 
34.   Heves   184,5 
35.   Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város   261,6 
36.   Jászberény   247,4 
37.   Kalocsa   259,4 
38.   Kaposvár Megyei Jogú Város   396,5 
39.   Kapuvár   225,3 
40.   Karcag   233,7 
41.   Kazincbarcika   297,0 
42.   Kecskemét Megyei Jogú Város   435,9 
43.   Keszthely   296,8 
44.   Kiskőrös   161,0 
45.   Kiskunfélegyháza   259,8 
46.   Kiskunhalas   262,2 
47.   Kisvárda   248,5 
48.   Komárom   258,8 
49.   Komló   220,8 
50.   Körmend   299,2 
51.   Kőszeg   15,9 
52.   Kunszentmárton   173,3 
53.   Lenti   231,1 
54.   Letenye   15,9 
55.   Makó   261,0 
56.   Marcali   244,1 
57.   Mátészalka   293,0 
58.   Mezőkovácsháza   221,9 
59.   Mezőkövesd   264,0 
60.   Mezőtúr   195,4 
61.   Miskolc Megyei Jogú Város   613,4 
62.   Mohács   266,3 
63.   Monor   275,0 
64.   Mór   21,1 
65.   Mosonmagyaróvár   267,0 
66.   Nagyatád   218,5 
67.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város   409,4 
68.   Nagykáta   227,3 
69.   Nagykőrös   21,1 
70.   Nyergesújfalu   191,7 
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71.   Nyírbátor   241,0 
72.   Nyíregyháza Megyei Jogú Város   522,3 
73.   Orosháza   262,0 
74.   Ózd   263,0 
75.   Paks   268,8 
76.   Pápa   294,3 
77.   Pásztó   15,9 
78.   Pécs Megyei Jogú Város   568,2 
79.   Pétfürdő   234,0 
80.   Püspökladány   243,4 
81.   Ráckeve   21,1 
82.   Rétság   15,9 
83.   Salgótarján Megyei Jogú Város   379,1 
84.   Sárbogárd   243,6 
85.   Sárvár   245,0 
86.   Sátoraljaújhely   283,2 
87.   Siklós   244,4 
88.   Siófok   310,7 
89.   Sopron Megyei Jogú Város   288,1 
90.   Szarvas   221,5 
91.   Szeged Megyei Jogú Város   622,8 
92.   Szeghalom   227,9 
93.   Székesfehérvár Megyei Jogú Város   517,5 
94.   Szekszárd Megyei Jogú Város   320,5 
95.   Szendrő   166,3 
96.   Szentendre   227,8 
97.   Szentes   227,7 
98.   Szerencs   261,6 
99.   Szigetszentmiklós   281,7 
100.   Szigetvár   242,9 
101.   Szolnok Megyei Jogú Város   488,8 
102.   Szombathely Megyei Jogú Város   389,8 
103.   Tamási   21,1 
104.   Tatabánya Megyei Jogú Város   446,4 
105.   Tiszafüred   206,4 
106.   Tiszaújváros   283,5 
107.   Vác   372,4 
108.   Vásárosnamény   15,9 
109.   Veszprém Megyei Jogú Város   425,6 
110.   Záhony   172,8 
111.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város   429,0 
112.   Zalaszentgrót   15,9 
Összesen:   35 069,1 
 
A támogatás elszámolása a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott 
létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési 
kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz ál-
lományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben vállalt kötelezet-
tségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolás-
nál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj 
ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – 
kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. 
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A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. 
június 30-áig használható fel.] 
 

 
 Indokolás a T/10554/1886. számon. 
A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

 153/23. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
elhagyását javasolja: 
 
 [9. számú melléklet a 2009. évi …. törvényhez 
 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 
 

  
 
ELŐIRÁNYZAT: 35 069,1 millió forint 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elleni véde-
kezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez az önkormányzatokat az alábbi támogatás illeti meg: 
 
millió forint 
 
Sorszám   Helyi önkormányzatok   Fenntartási, működési támogatás 
1.   Ajka   260,9 
2.   Badacsonytomaj   168,2 
3.   Baja   298,5 
4.   Balassagyarmat   296,5 
5.   Balatonfűzfő   219,1 
6.   Barcs   195,0 
7.   Békéscsaba Megyei Jogú Város   374,0 
8.   Berettyóújfalu   228,5 
9.   Bicske   21,1 
10.   Bonyhád   21,1 
11.   Cegléd   300,7 
12.   Celldömölk   15,9 
13.   Csongrád   158,6 
14.   Csorna   223,2 
15.   Dabas   241,0 
16.   Debrecen Megyei Jogú Város   597,8 
17.   Dombóvár   262,4 
18.   Dunaújváros Megyei Jogú Város   303,6 
19.   Eger Megyei Jogú Város   392,6 
20.   Encs   241,1 
21.   Érd Megyei Jogú Város   471,8 
22.   Esztergom   283,4 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/2. (1886. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/5. (1886. sz. jav. - 44.§), 
10/2. (1886. sz. jav. - 49.§(2)), 150/1. (1886. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/11. (1886. sz. jav. - 8.mell.újIV.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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23.   Fehérgyarmat   15,9 
24.   Fővárosi Önkormányzat   6 718,9 
25.   Füzesabony   15,9 
26.   Gödöllő   349,3 
27.   Gyöngyös   298,7 
28.   Győr Megyei Jogú Város   567,3 
29.   Gyula   260,5 
30.   Hajdúböszörmény   15,9 
31.   Hajdúnánás   205,9 
32.   Hajdúszoboszló   250,6 
33.   Hatvan   290,6 
34.   Heves   184,5 
35.   Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város   261,6 
36.   Jászberény   247,4 
37.   Kalocsa   259,4 
38.   Kaposvár Megyei Jogú Város   396,5 
39.   Kapuvár   225,3 
40.   Karcag   233,7 
41.   Kazincbarcika   297,0 
42.   Kecskemét Megyei Jogú Város   435,9 
43.   Keszthely   296,8 
44.   Kiskőrös   161,0 
45.   Kiskunfélegyháza   259,8 
46.   Kiskunhalas   262,2 
47.   Kisvárda   248,5 
48.   Komárom   258,8 
49.   Komló   220,8 
50.   Körmend   299,2 
51.   Kőszeg   15,9 
52.   Kunszentmárton   173,3 
53.   Lenti   231,1 
54.   Letenye   15,9 
55.   Makó   261,0 
56.   Marcali   244,1 
57.   Mátészalka   293,0 
58.   Mezőkovácsháza   221,9 
59.   Mezőkövesd   264,0 
60.   Mezőtúr   195,4 
61.   Miskolc Megyei Jogú Város   613,4 
62.   Mohács   266,3 
63.   Monor   275,0 
64.   Mór   21,1 
65.   Mosonmagyaróvár   267,0 
66.   Nagyatád   218,5 
67.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város   409,4 
68.   Nagykáta   227,3 
69.   Nagykőrös   21,1 
70.   Nyergesújfalu   191,7 
71.   Nyírbátor   241,0 
72.   Nyíregyháza Megyei Jogú Város   522,3 
73.   Orosháza   262,0 
74.   Ózd   263,0 
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75.   Paks   268,8 
76.   Pápa   294,3 
77.   Pásztó   15,9 
78.   Pécs Megyei Jogú Város   568,2 
79.   Pétfürdő   234,0 
80.   Püspökladány   243,4 
81.   Ráckeve   21,1 
82.   Rétság   15,9 
83.   Salgótarján Megyei Jogú Város   379,1 
84.   Sárbogárd   243,6 
85.   Sárvár   245,0 
86.   Sátoraljaújhely   283,2 
87.   Siklós   244,4 
88.   Siófok   310,7 
89.   Sopron Megyei Jogú Város   288,1 
90.   Szarvas   221,5 
91.   Szeged Megyei Jogú Város   622,8 
92.   Szeghalom   227,9 
93.   Székesfehérvár Megyei Jogú Város   517,5 
94.   Szekszárd Megyei Jogú Város   320,5 
95.   Szendrő   166,3 
96.   Szentendre   227,8 
97.   Szentes   227,7 
98.   Szerencs   261,6 
99.   Szigetszentmiklós   281,7 
100.   Szigetvár   242,9 
101.   Szolnok Megyei Jogú Város   488,8 
102.   Szombathely Megyei Jogú Város   389,8 
103.   Tamási   21,1 
104.   Tatabánya Megyei Jogú Város   446,4 
105.   Tiszafüred   206,4 
106.   Tiszaújváros   283,5 
107.   Vác   372,4 
108.   Vásárosnamény   15,9 
109.   Veszprém Megyei Jogú Város   425,6 
110.   Záhony   172,8 
111.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város   429,0 
112.   Zalaszentgrót   15,9 
Összesen:   35 069,1 
 
A támogatás elszámolása a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott 
létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési 
kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz ál-
lományáról szóló 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet szerint a költségvetési évben vállalt kötelezet-
tségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolás-
nál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj 
ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – 
kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. 
A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. 
június 30-áig használható fel.] 
 
 



407 

 

 
 Indokolás a T/10554/1894. számon. 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 
 
Budapest, 2009. november 18. 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (1894. sz. jav. - 42.§(1)c)), 9/6. (1894. sz. jav. - 44.§), 
10/3. (1894. sz. jav. - 49.§(2)), 22/24. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cúj4.alc), 22/26. (1894. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.c), 150/2. (1894. 

sz. jav. - 6.mell.1.igény3.6.4.), 153/12. (1894. sz. jav. - 8.mell.újIV.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Varga Mihály s.k. 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottságának elnöke 

Dr. Csiha Judit s.k. 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 

bizottságának elnöke 

Dr. Kökény Mihály s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 

Balog Zoltán s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai ügyek 

bizottságának elnöke 

Gúr Nándor s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Podolák György s.k. 
Gazdasági és informatikai 

bizottságának elnöke 

Dr. Lázár János s.k. 
Honvédelmi és rendészeti 

bizottságának elnöke 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s.k. 
Ifjúsági, szociális és családügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Nagy Andor s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó- 

bizottságának elnöke 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának elnöke 

Font Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 

Dr. Simicskó István s.k. 
Nemzetbiztonsági 

bizottságának elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 

Gy. Németh Erzsébet s.k. 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának elnöke 

Bánki Erik s.k. 
Sport- és turisztikai 

bizottságának elnöke 
 
 
 
 
 


