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1-3. kötet 



Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési, pénzügyi és bizottsága (a továbbiakban: 
Számvevőszéki 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, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai 
bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a 
továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi és lakhatási bizottsága (a 
továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális 
bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), 
Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási, tudományos és kutatási 
bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a 
továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Sport és turizmus bizottsága (a továbbiakban: 
Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. 
számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/1498/8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 
20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 44., 45., 48., 
49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 
72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 92., 93., 94., 96., 
97., 98., 99., 100., 101., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 
116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 
133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 
150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 
167., 168., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183., 
184., 185., 186., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 
202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 211., 212., 213., 214., 216., 217., 218., 219., 220., 
221., 222., 224., 225., 226., 229., 230., 231., 233., 234., 235., 236., 237., 242., 243., 246., 247., 
248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 258., 259., 262., 263., 273., 274., 275., 276., 
279., 280., 281., 286., 287., 288., 289., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 298., 299., 300., 302., 
303., 304., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 320., 321., 
322., 325., 326., 327., 328., 329., 331., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 342., 343., 344., 
345., 346., 347., 348., 352., 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 363., 364., 368., 369., 
371., 372., 373., 374., 376., 377., 378., 379., 380., 384., 385., 386., 387., 388., 390., 392., 393., 
394., 395., 396., 397., 398., 400., 401., 402., 406., 407., 408. számú módosító javaslatokat. 
 
 
Visszavont módosító indítványok: T/1498/6. (dr. Kiss Sándor), /17. (Hegedűs Lorántné), /19. 
(Bertha Szilvia), /323. (Szávay István), /391. (Révész Máriusz) 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes 
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti 
tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt 
állást. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves 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) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, 
és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság 
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 

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

 
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, 
terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 



 1. Dr. Kocsis Máté képviselő a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A MiG-29-es repülőgépek és a Mi típusú helikopterek értékesítéséből származó bevételt a 
Honvédelmi Minisztérium 2011-ben a Magyar Honvédség  technikai modernizációjára használhatja 
fel.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/388. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2. Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, Iváncsik Imre, Kiss Péter, 
Kovács László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre, Varga Zoltán és Varju László képviselők a 
törvényjavaslat 7. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kezelője a törvény hatálybalé-
pését követő 30 napon belül 3000,0 millió forintot, az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek ér-
tékesítéséből származó bevétel előirányzat teljesítése során folyamatosan, összesen 12000,0 millió 
forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (388. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím3. alc), 369. (388. sz. 

jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/54-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (54-2. sz. jav. - 8.§(2)), 4. (54-3. sz. jav. - 8.§új(3)), 5. (54-

4. sz. jav. - 11.§), 9. (54-5. sz. jav. - 15.§(5)), 10. (54-6. sz. jav. - 18.§(1)), 12. (54-7. sz. jav. - 30.§(10)), 15. (54-8. sz. jav. - 62.§(8)), 20. 
(54-9. sz. jav. - 81.§(4)), 29. (54-10. sz. jav. - 1.mell.I.fej.20. cím1. alc), 30. (54-10. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), 39. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.II.fej.1. cím), 42. (54-10. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1. cím), 53. (54-10. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1. cím), 58. (54-10. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1. 

cím), 61. (54-10. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 71. (54-10. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím10. alc), 76. (54-10. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. 

alc), 96. (54-10. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 111. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4. cím), 113. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), 
146. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.12. cím), 147. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc7. jcs), 151. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím2. alc8. jcs), 152. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), 167. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc24. jcs), 168. (54-10. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc25. jcs), 171. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc6. jcs), 176. (54-10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. 

alc14. jcs), 194. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), 203. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2. cím1. alc), 205. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3. cím), 285. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1. cím), 291. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.3. cím), 319. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím2. alc10. jcs), 334. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc12. jcs), 335. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. 

alc13. jcs), 338. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc15. jcs), 353. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím6. alc), 354. (54-10. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím7. alc), 374. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 418. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13. cím), 421. (54-10. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20. cím1. alc41. jcs), 422. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20. cím1. alc42. jcs), 424. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20. 

cím3. alc4. jcsúj1.jc), 425. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3. cím), 427. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8. cím), 430. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.10. cím), 434. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.15. cím), 435. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.17. cím), 443. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4.jc), 445. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj5.jc), 446. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs1. jc), 448. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs2. jc), 451. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. 

cím14. alc5. jcs), 452. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc9. jcs), 454. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 463. 
(54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc11. jcs), 465. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alcúj12.jcs), 470. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1. cím), 493. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2. cím), 494. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.3. cím), 495. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.1. cím), 496. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím), 497. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím1. alc), 498. (54-10. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím2. alc), 499. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.6. cím), 501. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7. cím), 503. (54-10. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8. cím), 504. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.10. cím), 505. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), 510. (54-10. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc4. jcs), 511. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc32. jcs), 512. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc33. jcs), 514. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc35. jcs), 522. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. 

cím2. alc43. jcs), 523. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc44. jcs), 527. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), 530. 
(54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc5. jcs), 532. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím4. alc3. jcs), 543. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4.jc), 587. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 598. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc9. jcs), 600. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), 601. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alc37. jcs), 612. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alc), 620. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím8. alc), 624. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.2. cím), 629. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím9. alc1. jcs), 653. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.16. cím), 703. (54-

10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc15. jcs), 710. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím13. alc5. jcs), 732. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj52.jcs), 752. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), 758. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc2. jcsúj20.jc), 784. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím46. alc), 787. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21. cím1. alc), 845. (54-10. 

sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.1. cím1. alcúj3.jcs), 853. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím4. alc5. jcs), 856. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. jcs1. jc), 858. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. jcs2. jc), 860. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. 

cím3. alc1. jcs), 861. (54-10. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím3. alc3. jcs), 862. (54-10. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1. cím3. alc), 876. (54-10. 

sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.2. cím1. alc1. jcs), 877. (54-10. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.2. cím1. alc4. jcs2. jc), 878. (54-10. sz. jav. - 

1.mell.LXXI.fej.2. cím1. alcúj6.jcs), 887. (54-10. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs1. jc), 893. (54-10. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. 

cím3. alc1. jcs18. jc), 900. (54-11. sz. jav. - 2.mell.), 919. (54-12. sz. jav. - 5.mell.új17.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolják: 
 
„(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, [1. Értékesítési be-
vételek alcím és] 2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó 
pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezet-
nek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbe-
vétel mértékéig – túlléphető.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 4. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 8. § kiegészítését javasolják a 
következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kezelője a törvény hatályba-
lépését követő 30 napon belül 2460,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javá-
ra.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-3. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 5. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 11. § módosítását javasolják: 
 
„11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [1316,8] 2316,8 millió forintot, a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság [6290,5] 20 
290,5 millió forintot köteles 2011. évben befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős mi-
niszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessé-
ge az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyed-
évben december 10-e. 
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(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [9357,1] 11 357,1 millió forintot köteles befizetni a 
bevételeiből a központi költségvetés javára – beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó 
bevételeket is –, február 20-ától július 20-áig havonta 600,0 millió forintot, valamint augusztus 20-
ától december 10-éig havonta 838,0 millió forintot, továbbá december 20-áig [1567,1] 3567,1 millió 
forintot. 
 
(3) A Magyar Energia Hivatal [1116,5] 3370,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a köz-
ponti költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illet-
ve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra. 
 
(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 150,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a 
központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, 
illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra. 
 
(5) A Vidékfejlesztési Minisztérium a földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet költségve-
tési sor jogutódjaként [3932,2] 12 605,5 millió forintot köteles[ek] befizetni a bevételeikből a köz-
ponti költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illet-
ve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra. 
 
(6) Ha az államháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irá-
nyítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségük-
nek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 
2011. december 20-áig teljesíteni kell. 
 
(7) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [4000,0] 4786,2 millió forintot köteles befizetni a 
központi költségvetés javára 2011. évben egyenlő részletekben, első alkalommal 2011. február 20. 
napjáig, majd a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-4. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 6. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság [6290,5] 17 958,5 
millió forintot köteles 2011. évben befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős miniszter ál-
tal jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első 
három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben de-
cember 10-e.” 
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 Indokolás a T/1498/357-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 7. Dr. Kupcsok Lajos és Szatmáry Kristóf képviselők a törvényjavaslat 11. § (7) bekez-
dés módosítását javasolják: 
 
„(7) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [4000,0] 4100,0 millió forintot köteles befizetni a 
központi költségvetés javára 2011. évben egyenlő részletekben, első alkalommal 2011. február 20. 
napjáig, majd a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/369. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 8. Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, Iváncsik Imre, Kiss Péter, 
Kovács László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre, Varga Zoltán és Varju László képviselők a 
törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) A Munkaerőpiaci Alap [64 000,0] 68 500,0 millió forint költségvetési támogatásban részesül a 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításához.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (357-2. sz. jav. - 1.mell.X.fej.8. cím), 145. (357-2. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.11. cím), 289. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 295. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.3. cím), 426. (357-2. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.3. cím), 428. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 432. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 433. (357-2. sz. jav. 

- 1.mell.XV.fej.14. cím), 502. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7. cím), 642. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4. cím), 644. (357-2. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.6. cím), 654. (357-2. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.16. cím), 879. (357-2. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5. cím1. alc), 880. (357-2. sz. 

jav. - 1.mell.LXXI.fej.5. cím2. alc), 898. (357-2. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.5. cím1. alc), 899. (357-2. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.5. cím2. alc), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (369. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs1. jc), 
833. (369. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5. cím1. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 9. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés módosítását 
javasolják: 
 
„(5) A Munkaerőpiaci Alap [64 000,0] 85 000,0 millió forint költségvetési támogatásban részesül a 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításához.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-5. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 10. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják: 
 
„18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott 
előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megál-
lapításra kerülő nyugellátásra [200,0] 300,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 
[700,0] 1 050,0  millió forint, egyszeri segélyre [500,0] 750,0 millió forint használható fel.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-6. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (53. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 829. (53. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 834. (53. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6. cím), 837. (53. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.35. cím1. alcúj8.jcs), 838. 
(53. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.35. cím2. alc4. jcs), 863. (53. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.35. cím), 864. (53. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.36. cím), 
869. (53. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. cím1. alc), 871. (53. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. cím2. alc1. jcs), 873. (53. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. 

cím8. alc), 881. (53. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím1. alc), 884. (53. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím6. alc6. jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 11. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„  30. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett 
személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más feje-
zettől történő átcsoportosítással, amelyről a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló törvényben be kell számolnia. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a IX. fejezet 
12. Címszám előirányzatának felhasználását rendeletben szabályozza.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 12. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 30. § (10) bekezdés módosítá-
sát javasolják: 
 
„(10) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil 
Alapprogram jogcímcsoport [2011. június 30-ig] időarányosan[, ezt követően a Kormány döntése 
szerint] használható fel.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-7. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 13. Tasó László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 35. § (5) bekezdés módo-
sítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (281. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 93. (281. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.6. cím), 108. (281. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új12.cím), 646. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7. cím), 648. (281. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új 8. cím), 737. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcs), 889. (281. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs1. jc), 
891. (281. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs5. jc), 892. (281. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs15. jc), 895. (281. sz. jav. 

- 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs18. jc), 901. (281. sz. jav. - 3.mell.1.cím), 902. (281. sz. jav. - 3.mell.1.igény), pontjaiban foglal-
takkal. 
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„(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
a) az államháztartásért felelős miniszter és a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetérté-
sével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Köz-
pontosított előirányzatok cím és 6. Önkormányzati fejezeti tartalék cím előirányzatok között, 
b) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és át-
engedett személyi jövedelemadója fejezet [8. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím,] 
9. Címzett és céltámogatások cím, 10. Vis maior támogatás cím, valamint a 6. Önkormányzati feje-
zeti tartalék cím előirányzatai között 
átcsoportosíthat.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/276. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 14. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
58. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„58. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó 
összege 2011. évben [21 000] 275 000 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki 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 935. (276. sz. jav. - 9.mell.1.új IX.fej.), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1. cím), 59. (32. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2. cím), 60. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 109. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új14.cím), 436. (32. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. 

cím2. alcúj47.jcs), 437. (32. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 652. (32. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.14. címúj2.alc.), 727. (32. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc16. jcs), 728. (32. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc17. jcs), 870. (32. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. cím2. alc1. 

jcs), 872. (32. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. cím8. alc), 885. (32. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. címúj8. alc), 886. (32. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 15. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 62. § (8) bekezdés módosítását 
javasolják: 
 
„(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben [29 500] 34 
200 forint.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-8. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 16. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselők a törvényjavaslat 62. § 
(8) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben [29 500] 45 
000 forint.” 

 
 Indokolás a 
T/1498/317. számon. 

 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 17. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 76. § kiegészítését javasolják a 
következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) Az Országgyűlés 2011. április 30-i hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várpalota és Régió-
ja Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra (a továbbiakban: Program) létrehozott céltársulással 
(Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) szemben fennálló, a Programban 
meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2011. év folyamán esedékes kölcsön-követeléséről, össze-
sen háromszáztizenhatmillió-hatszázharminckilencezer-hatszáznegyvenkilenc forintról. A lemon-
dással érintett összeg a céltársulás települései között a (4) bekezdésben meghatározott módon oszlik 
meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/106. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó! 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (106. sz. jav. - 76.§új(4)), 32. (106. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. 

cím1. alc), 843. (106. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.38. címúj2. alc.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 18. Talabér Márta, dr. Bóka István és Szedlák Attila képviselők a törvényjavaslat 76. § 
kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra 
létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Prog-
ramban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2011. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50 
%-át, azaz 158 321 826 forintot. Az elengedett összegek 2011. májusában: Balatonalmádi: 11 541 
084 forint, Berhida: 6 147 052 forintot, Ősi: 6 098 859 forint, Öskü: 3 822 472 forint, Pétfürdő: 5 
176 623 forint, Tés: 1 957 657 forint, Várpalota: 43 144 709 forint, illetve 2011. novemberében: 
Balatonalmádi: 11 945 022 forint, Berhida: 6 362 199 forint, Ősi: 6 312 319 forint, Öskü: 3 956 258 
forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Tés: 2 026 175 forint, Várpalota: 44 654 774 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/374. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 19. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 76. § kiegészítését javasolják a 
következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A (3) bekezdés szerinti lemondással érintett önkormányzatokat a 2011. évben esedékes kötele-
zettségeikkel arányos módon mentesülnek a fizetési kötelezettség alól az alábbiak szerint: 
a) Várpalota: 86.289.418 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
b) Berhida: 12.294.104 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
c) Pétfürdő: 10.353.246 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
d) Öskü: 7.644.943 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
e) Ősi: 12.197.717 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
f) Tés: 3.915.314 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
g) Balatonalmádi: 23.082.168 forint (eredeti esedékesség: 2011 május); 
h) Várpalota : 89.305.548 forint, (eredeti esedékesség: 2011 november); 
i) Berhida: 12.724.397 forint (eredeti esedékesség: 2011 november) ; 
j) Pétfürdő : 10.353.246 forint (eredeti esedékesség: 2011 november); 
k) Öskü: 7.912.516 forint (eredeti esedékesség: 2011 november); 
1) Ősi: 12.624.638 forint (eredeti esedékesség: 2011 november); 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 844. (374. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.38. címúj2. alc.), 852. 
(374. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím3. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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m) Tés: 4.052.350 forint (eredeti esedékesség: 2011 november); 
n) Balatonalmádi: 23.890.044 forint (eredeti esedékesség: 2011 november).” 

 
 
 Indokolás a T/1498/106. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 20. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 81. § (4) bekezdés elhagyását 
javasolják: 
 
„[(4) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Kormány a  42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgál-
tatások tekintetében 2011. június 30-ig vizsgálja felül a hatályos szabályozást és tegyen javas-
latot a finanszírozási rendszer átalakítására.]” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-9. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 21. Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 82. §  
felvételével: 
 
„82.§ Az Országgyűlés elengedi a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a 
központi költségvetéssel szemben, 2010. december 31.  napján általános forgalmi adóban fennálló 
tartozását.” 

 
 Indokolás a 
T/1498/380. számon. 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (106. sz. jav. - 76.§új(3)), 32. (106. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. 

cím1. alc), 843. (106. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.38. címúj2. alc.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó! 
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1. számú melléklet: A központi alrendszer előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 22. Dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
     1  Országgyűlés hivatali szervei [16 129,2] 16 179,2 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 391,5] 3 441,5 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/333. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 23. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 4. cím kiegészítését javasolják a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9 Fűtéskorszerűsítés, első ütem  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/274. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (333. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14. cím2. alc), 43. (333. sz. jav. - 

1.mell.V.fej.1. cím), 193. (333. sz. jav. - 1.mell.X.fej.19. cím2. alc1. jcs), 370. (333. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 516. (274. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 13 - 

 24. Hegedűs Lorántné és Novák Előd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Zrt, támogatása 
     1  Közszolgálati feladatok [2 580,0] 4 180,0 /+1600.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/321. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 25. Hegedűs Lorántné és Novák Előd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Zrt, támogatása 
     2  A határon túli magyar sajtó hírellátása [ 80,0] 332,5 /+252.5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/321. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 26. Dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Zrt, támogatása 
     2  A határon túli magyar sajtó hírellátása [ 80,0] 130,0 /+50.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (321. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14. cím2. alc), 836. (321. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.34. cím2. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (321. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14. cím1. alc), 836. (321. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.34. cím2. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/333. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 19. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  19  Költségvetési Tanács 
     1  Költségvetési Tanács Titkársága [ 835,5] 10,0 /-825,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [1  Személyi juttatások] [ 459,0]  /-459,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 124,0]  /-124,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 230,5] 10,0 /-220,5 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 22,0]  /-22,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/394. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 28. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 19. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  19  Költségvetési Tanács 
     2 Feladatkör kiterjesztés támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (333. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1. cím1. alc), 43. (333. sz. jav. - 

1.mell.V.fej.1. cím), 193. (333. sz. jav. - 1.mell.X.fej.19. cím2. alc1. jcs), 370. (333. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (394. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc12. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/230. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 29. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
20. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  20  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
    1  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 623,8] 5 037,6 /-586,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 537,3] 2 337,3 /-200,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 30. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
21. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 14 857,9 /-2000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 453. (230. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc9. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 31. Horváth András Tibor és dr. Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
     1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 15 857,9 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/104. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 32. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
21. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 078,3] 761,6 /-316,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/106. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524. (104. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alcúj45.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (106. sz. jav. - 76.§új(3)), 19. (106. sz. jav. - 76.§új(4)), 
843. (106. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.38. címúj2. alc.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 33. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 21. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 16 207,9 /-650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/120. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kultu-
rális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 34. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 21. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 16 437,9 /-420,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/122. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kultu-
rális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (120. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 563. (122. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 35. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 21. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 16 457,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/139. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kultu-
rális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 36. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 21. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 16 457,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/143. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kultu-
rális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 591. (139. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 595. (143. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 37. Szávay István és Pörzse Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  21  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
    1  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [16 857,9] 15 857,9 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/347. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kultu-
rális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 38. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését 
javasolja a következő új 22. cím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  22  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       1  Bolgár Országos Önkormányzat  37,5 /+37,5 kiad./ 
 37,5 /+37,5 tám./ 
       2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata  36,5 /+36,5 kiad./ 
  36,5 /+36,5 tám./ 
        3 Országos Horvát Önkormányzat  92,4 /+92,4 kiad./ 
  92,4 /+92,4 tám./ 
       4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  181,4 /+181,4 kiad./ 
  181,4 /+181,4 tám./ 
      5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  52,9 /+52,9 kiad./ 
  52,9 /+52,9 tám./ 
     6 Országos Cigány Önkormányzat  235,3 /+235,3 kiad./ 
  235,3 /+235,3 tám./ 
       7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  36,5 /+36,5 kiad./ 
  36,5 /+36,5 tám./ 
       8 Országos Örmény Önkormányzat  36,5 /+36,5 kiad./ 
  36,5 /+36,5 tám./ 
      9 Országos Szlovák Önkormányzat  93,2 /+93,2 kiad./ 
  93,2 /+93,2 tám./ 
       10 Országos Szlovén Önkormányzat  41,6 /+41,6 kiad./ 
  41,6 /+41,6 tám./ 
       11 Szerb Országos Önkormányzat  49,6 /+49,6 kiad./ 
  49,6 /+49,6 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (347. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím4. alcúj7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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       12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  29,8 /+29,8 kiad./ 
  29,8 /+29,8 tám./ 
      13 Ukrán Országos Önkormányzat  29,8 /+29,8 kiad./ 
  29,8 /+29,8 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/346. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet 

 39. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 
1. cím módosítását javasolják: 
 
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
   1  Köztársasági Elnöki Hivatal [1 062,9] 937,9 /-125,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 425,0] 300,0 /-125,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet 

 40. Dr. Schiffer András, dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 
   1  Országgyűlési Biztosok Hivatala [1 614,0] 1 814,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 265,4] 465,4 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (346. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím19. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/235. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 41. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 
   1  Országgyűlési Biztosok Hivatala [1 614,0] 1 914,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 265,4] 565,4 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/303. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK fejezet 

 42. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet 
1. cím módosítását javasolják: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   1  Állami Számvevőszék [7 220,5] 7 002,4 /-218,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 001,0] 869,2 /-131,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 183,0] 110,4 /-72,6 kiad./ 
             2  Felújítás [ 61,9] 48,2 /-13,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (235. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 43. Dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   1  Állami Számvevőszék [7 220,5] 7 040,5 /-180,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 18,0] 38,0 /+20,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások [1 001,0] 801,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/333. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 44. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet V. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 2. cím új 1. alcím  felvételével: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
        1  Az Állami Számvevőszék stratégiai korrupció-ellenes feladataira és kutatásaira 
 200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/242. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (333. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1. cím1. alc), 26. (333. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.14. cím2. alc), 193. (333. sz. jav. - 1.mell.X.fej.19. cím2. alc1. jcs), 370. (333. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (242. sz. jav. - 1.mell.X.fej.16. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 3. cím  felvételével: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   3  Anti-korrupciós stratégia  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/248. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 

 46. Dr. Rubovszky György és dr. Kerényi János képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [63 916,7] 64 774,5 /+857,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [46 600,2] 47 286,1 /+685,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [11 462,7] 11 629,7 /+167,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [10 635,2] 10 640,1 /+4,9 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 245,2] 320,2 /+75,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 47. Dr. Rubovszky György és dr. Kerényi János képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (248. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [63 916,7] 66 456,0 /+2539,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 635,2] 13 174,5 /+2539,3 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/12. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 48. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [63 916,7] 72 916,7 /+9000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [46 600,2] 51 100,2 /+4500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [11 462,7] 12 962,7 /+1500,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [10 635,2] 11 635,2 /+1000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 245,2] 1 245,2 /+1000,0 kiad./ 
             2  Felújítás [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/304. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 49. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [63 916,7] 64 493,4 /+576,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [46 600,2] 47 176,9 /+576,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (304. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2. cím8. alc), 268. (304. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/395. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 50. Dr. Rubovszky György és dr. Kerényi János képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet VI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    1  Beruházás      
       1  Igazságszolgáltatás beruházásai [ 943,6] 1 543,6 /+600,0 tám./   
 [ 943,6] 1 543,6 /+600,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. 
cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése [ 735,5] 1 
735,5 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 197,4] 1 197,4 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/304. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (395. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (304. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1. cím), 268. (304. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 52. Dr. Schiffer András és Szilágyi Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 17. alcím  felvételével: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
     2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
           17   A bíróságok informatikai rendszerének fejlesztése  500,0
 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/249. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 

 53. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. feje-
zet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [30 943,9] 30 345,2 /-598,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 422,7] 3 073,0 /-349,7 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 370,0] 1 121,0 /-249,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. (249. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 54. Dr. Schiffer András, dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [30 943,9] 30 743,9 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 370,0] 1 170,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/235. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 55. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [30 943,9] 29 943,9 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 370,0] 370,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/236. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56. Lázár János és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. 
fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [30 943,9] 31 932,7 /+988,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [20 717,2] 21 063,7 /+346,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 434,0] 5 529,0 /+95,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (235. sz. jav. - 1.mell.IV.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (236. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [3 422,7] 3 560,0 /+137,3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 370,0] 1 780,0 /+410,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/386. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 57. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
 [126 426,2] 142 229,2 /+15803,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 58. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
1. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi  
       jövedelemadó [126 426,2] 135 888,4 /+9462,2 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 812. (386. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése [6 833,4]13 666,8
 /+6833,4 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 60. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése [95 302,2] 107 
665,8 /+12363,6 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 61. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
3. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának  
       mérséklése [95 302,2] 96 504,2 /+1202,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 62. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  [Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális felada-
tai]Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-, kulturális és egészségügyi alapellá-
tási feladatai 32 266,4 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 63. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     2  Körzeti igazgatás [7 658,9] 8 658,9 /+1000,0 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/289-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 64. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     3  Körjegyzőség működése [4 094,1] 4 594,1 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 65. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 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 [6 997,7] 7 997,7 /+1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-3. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 66. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
5. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     5  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok [ 808,1] 1 008,1 /+200,0 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/289-4. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 67. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
6. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása [ 130,8] 330,8
 /+200,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-5. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 68. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
7. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
         elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 
         települési önkormányzatok feladatai [4 888,3] 5 388,3 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-6. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 69. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
8. alcím módosítását javasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     8  Üdülőhelyi feladatok [5 505,8] 6 005,8 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-7. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 70. Hegedűs Lorántné képviselő 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[1 192,9] 1 692,9 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-8. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 71. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
4. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Pénzbeli szociális juttatások [60 591,6] 70 191,6 /+9600,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 72. Szilágyi Péter, Osztolykán Ágnes, Ertsey Katalin, Scheiring Gábor és Vágó Gábor 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[39 484,7]39 650,7 /+166,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 73. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
11. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[39 484,7]44 484,7 /+5000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-9. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 74. Szabó Timea, Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. (252. 

sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 5.mell.új19), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások [52 553,3] 52 
613,3 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/256. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 75. Hegedűs Lorántné képviselő 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 [52 553,3] 57 553,3 /+5000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 76. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [373 081,2] 386 081,2 /+13000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 461. (256. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 903. 
(256. sz. jav. - 3.mell.11.g)igény.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 77. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
13. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [373 081,2] 423 081,2 /+50000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 78. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [373 081,2] 371 082,7 /-1998,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/390-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (390-1. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 909. (390-2. 

sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 930. (390-4. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), 929. (390-3. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 79. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím kiegé-
szítését javasolja a következő új 14. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     14 Civil vagyonvédelmi hálózat kialakítása  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 80. Osztolykán Ágnes, Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 498,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/213. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 81. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. 

alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. 

alc1. jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (213. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc18. jcs), 918. 
(213. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 598,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/217. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 82. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 448,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/219. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 83. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 598,0 /+300,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (217. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc11. jcs), 923. 
(217. sz. jav. - 5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (219. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 
914. (219. sz. jav. - 5.mell.11.d)), 916. (219. sz. jav. - 5.mell.11.úje)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 688. (221. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc11. jcs), 924. 
(221. sz. jav. - 5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/221. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 84. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 398,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/222. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 85. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 328,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/224. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 849. (222. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 
915. (222. sz. jav. - 5.mell.11.d)igény.), 917. (222. sz. jav. - 5.mell.11.újg)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 850. (224. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 
920. (224. sz. jav. - 5.mell.új17.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 86. Karácsony Gergely, Osztolykán Ágnes, Scheiring Gábor és Kukorelly Endre képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 506,0 /+208,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 87. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 89 078,0 /+780,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 690. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 692. 
(225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs3. jc), 794. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 912. (225. sz. jav. - 5.mell.11.a)), 913. (225. sz. 

jav. - 5.mell.11.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 98. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. 
(252. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 5.mell.új19), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 88. Tarlós István, dr. György István, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zoltán, Pokorni 
Zoltán, Rogán Antal és dr. Láng Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. feje-
zet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 92 298,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/279. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 89. Riz Levente, Kovács Péter, Németh Zoltán, Ughy Attila és Wintermantel Zsolt 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 90 298,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/384. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Számvevőszéki bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 90. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 88 998,0 /+700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 814. (279. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím7. alc), 921. (279. 

sz. jav. - 5.mell.új17.), 925. (279. sz. jav. - 5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (384. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcs), 922. 
(384. sz. jav. - 5.mell.új17.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/396. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 91. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 87 998,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/397. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 92. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  5  Központosított előirányzatok 
     1  Közösségi lakásszektor fejlesztése-önkormányzati pályázati alap  500,0
 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/254. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 826. (396. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), 908. (396. 

sz. jav. - 3.mell.16.e)eb)), 911. (396. sz. jav. - 5.mell.új11.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 5. számú mellékletét is módo-
sítani szükséges. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 701. (397. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 5. számú mellékletét is módo-
sítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 733. (254. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 93. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  Önkormányzati fejezeti tartalék [14 050,0] 12 050,0 /-2000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 94. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[8 911,5] 10 911,5 /+2000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-12. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 95. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[8 911,5] 10 910,0 /+1998,5 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/390-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 96. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
8. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása [88 901,4] 90 901,4 /+2000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 97. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása [88 901,4] 89 401,4 /+500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (390-1. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 909. (390-2. 

sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 930. (390-4. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), 929. (390-3. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (214. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 647. (214. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.új 8. cím), 730. (214. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj19.jcs), 731. (214. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj 

20.jcs), 805. (214. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 888. (214. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs1. jc), 890. (214. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs2. jc), 894. (214. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc1. jcs18. jc), 896. (214. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. 

cím3. alc1. jcsúj19jc), 931. (214. sz. jav. - 8.mell.III.r.előir.), 932. (214. sz. jav. - 8.mell.III.r.igény.2.3.), 933. (214. sz. jav. - 

8.mell.III.r.igény.2.4.d)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 98. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. 
cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása [88 901,4] 91 955,4 /+3054,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 99. Hegedűs Lorántné képviselő 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 [88 901,4] 93 901,4 /+5000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-13. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. (252. 

sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 5.mell.új19), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 100. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  A többcélú kistérségi társulások támogatása [32 979,2] 33 479,2 /+500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 101. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [35 133,5]41 933,5
 /+6800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/38. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 102. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 
4. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 803. (38. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.1. cím1. alc1. jcs2. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [35 133,5]38 133,5
 /+3000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/289-14. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 103. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 
4. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [35 133,5]35 430,9
 /+297,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/400. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 104. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér 
         közötti - metróvonal építésének támogatása [27 680,0] 27 450,0 /-230,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/14. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420. (400. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20. cím1. alc29. jcs), 934. 
(400. sz. jav. - 8.mell.IV.r.igény.2.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (14. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc10. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 105. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér 
         közötti - metróvonal építésének támogatása [27 680,0] 27 230,0 /-450,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/20. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 106. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 
támogatása [27 680,0] 27 559,5 /-120,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/39. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (20. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.16. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296. (39. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 107. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 
támogatása [27 680,0] 27 625,0 /-55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/52. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 108. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 12. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  12 Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők, szolgálati lakások 
         felújításának, építésének támogatása  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 109. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet IX. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 14. cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   14 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 35 000,0
 /+35000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (52. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 110. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Egyenlő Bánásmód Hatóság [ 187,4] 137,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 111,8] 77,8 /-34,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 30,1] 20,9 /-9,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 47,4] 40,6 /-6,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/41. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 111. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
4. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési  
       Központ [ 965,0] 608,0 /-357,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 514,8] 157,8 /-357,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 774. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs1. jc), 
775. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs2. jc), 776. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs3. jc), 777. (41. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs4. jc), 778. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 112. Hegedűs Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 17 012,9 /-
2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 21 650,8 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/24. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 113. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9]22 598,6
 /+3585,7 tám./ 
           1  Működési költségvetés [8 598,6] 8 703,0 /+104,4 bev./ 
             1  Személyi juttatások [2 522,3] 5 399,8 /+2877,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 664,3] 1 448,9 /+784,6 kiad./ 
             4  Ellátottak pénzbeli juttatásai  28,0 /+28,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 526. 
(24. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), 531. (24. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 114. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/70. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 115. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 962,9 /-
50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 600,8 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/71. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 619. (70. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741. (71. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 116. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 17 812,9 /-
1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 450,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/74. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 117. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 737,9 /-
275,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 375,8 /-275,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/75. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 118. Gőgös Zoltán és Ficsor Ádám képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (74. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 786. (75. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. címúj52.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 9 012,9 /-
10000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 13 650,8 /-10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/76. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 119. Gőgös Zoltán és Ficsor Ádám képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 11 512,9 /-
7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 16 150,8 /-7500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/77. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 120. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 812,9 /-
200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 450,8 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (76. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (77. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/108. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 121. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 112,9 /-
900,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 750,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/109. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 122. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 112,9 /-
900,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 750,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/112. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (108. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 608. (109. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557. (112. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 123. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 912,9 /-
100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 550,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/114. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 124. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 712,9 /-
300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 350,8 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/116. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (116. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 125. Dr. Varga László, Káli Sándor, Gúr Nándor és dr. Simon Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/130. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 126. Dr. Varga László, Káli Sándor, Gúr Nándor és dr. Simon Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/131. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127. Dr. Varga László, Káli Sándor, Gúr Nándor és dr. Simon Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 616. (130. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (131. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/132. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 128. Dr. Varga László, Káli Sándor, Gúr Nándor és dr. Simon Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/133. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 129. Dr. Varga László, Káli Sándor, Gúr Nándor és dr. Simon Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (132. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (133. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/134. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 130. Dr. Varga László, Káli Sándor, Gúr Nándor és dr. Simon Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 012,9 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 650,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/135. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 131. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 162,9 /-
850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 800,8 /-850,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/141. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570. (134. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 742. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 593. (141. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 132. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 17 512,9 /-
1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 22 150,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/142. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 133. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 612,9 /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 250,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/144. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 594. (142. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (144. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 134. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 17 012,9 /-
2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 21 650,8 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/185. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 612,9 /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 250,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/186. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 136. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal[19 012,9] 18 992,9 /-
20,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 743. (185. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (186. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [23 650,8] 23 630,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/336. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 137. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Megyei Közigazgatási Hivatalok [7 586,4] 79 958,9 /+72372,5 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 529,6] 57 523,2 /+56993,6 bev./ 
             1  Személyi juttatások [5 597,0] 78 447,3 /+72850,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 499,9] 21 094,0 /+19594,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 004,5] 34 868,6 /+33864,1 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatás  3,0 /+3,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 9,9] 600,0 /+590,1 kiad./ 
             2  Felújítás [ 4,7] 71,5 /+66,8 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 138. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Megyei Közigazgatási Hivatalok [7 586,4] 10 377,4 /+2791,0 tám./ 
             1  Személyi juttatások [5 597,0] 7 700,6 /+2103,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 499,9] 2 067,9 /+568,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 004,5] 1 123,9 /+119,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 597. (336. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/358. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 139. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím elhagyását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   [9  ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet][ 327,1] 
 /-327,1 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 230,5]  /-230,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 62,6]  /-62,6 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 34,0]  /-34,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/247. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 140. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   10  Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet [4 121,4] 4 116,4 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 303,6] 1 298,6 /-5,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (358. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 469. (247. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. címúj51.alc), 797. (247. 

sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.6. címúj6.ak), 875. (247. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 708. (322. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc23. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/322. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 141. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   10  Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet [4 121,4] 4 116,4 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 303,6] 1 298,6 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/328. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 142. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   10  Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet [4 121,4] 4 061,4 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 303,6] 1 243,6 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/334. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (328. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc22. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (334. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs19. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 143. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   10  Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet [4 121,4] 3 919,0 /-202,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 303,6] 1 101,2 /-202,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/392. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 144. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   11  Igazságügyi Hivatal [4 834,6] 5 334,6 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 223,5] 3 558,8 /+335,3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 815,9] 900,8 /+84,9 kiad./ 
               3  Dologi kiadások [ 767,4] 847,2 /+79,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/237. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 800. (392. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím2. alc6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (237. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 865. (237. sz. jav. 

- 1.mell.LXV.fej.4. cím2. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 145. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   11  Igazságügyi Hivatal [4 834,6] 670,4 /-4164,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 223,5] 453,7 /-2769,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 815,9] 114,7 /-701,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 767,4] 107,8 /-659,6 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 3,0]  /-3,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 24,8] 4,0 /-20,8 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 146. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   12  Regionális képző központok [2 905,6] 2 790,6 /-115,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 715,7] 2 600,7 /-115,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 147. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
           támogatása [1 000,0] 699,7 /-300,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 936,5] 636,2 /-300,3 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 148. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása[1 000,0]
 520,0 /-480,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 936,5] 456,5 /-480,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/72. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 604. (72. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 149. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Célelőirányzatok 
        7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása[1 000,0]
 810,0 /-190,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 936,5] 746,5 /-190,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/73. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 150. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása[1 000,0]
 100,0 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 936,5] 36,5 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/113. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 151. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (73. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558. (113. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 800,0] 497,7 /-302,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 673,0] 370,7 /-302,3 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 152. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok][ 500,0]  /-
500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 130,0]  /-130,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 35,1]  /-35,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 334,9]  /-334,9 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 153. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 



- 70 - 

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok][ 500,0]  /-
500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 130,0]  /-130,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 35,1]  /-35,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 334,9]  /-334,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/59. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 154. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok][ 500,0]  /-
500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 130,0]  /-130,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 35,1]  /-35,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 334,9]  /-334,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/60. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 546. (59. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (60. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 155. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok][ 500,0]  /-
500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 130,0]  /-130,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 35,1]  /-35,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 334,9]  /-334,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/61. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 156. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok][ 500,0]  /-
500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 130,0]  /-130,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 35,1]  /-35,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 334,9]  /-334,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/62. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 547. (61. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (62. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



- 72 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 157. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 350,0 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 184,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/55. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 158. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 350,0 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 184,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/56. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 613. (56. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 159. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 430,0 /-
70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 264,9 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/57. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 160. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 350,0 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 184,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/58. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 614. (57. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 618. (58. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 161. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 350,0 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 184,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/63. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 162. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 330,0 /-
170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 164,9 /-170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/64. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 163. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666. (63. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 739. (64. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 300,0 /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 134,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/67. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 164. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 
2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok [ 500,0] 200,0 /-
300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 334,9] 34,9 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/118. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 165. L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 19. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 667. (67. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 721. (118. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 
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  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [19  Liszt Ferenc Emlékév kiadásai] [ 500,0]  /-500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 13,5]  /-13,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 436,5]  /-436,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/372. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 166. Dr. Schiffer András és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 15. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása][ 312,2]  /-
312,2 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 111,5]  /-111,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 30,1]  /-30,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 170,6]  /-170,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/234. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 167. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 711. (372. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím13. alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (234. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása [ 312,2] 141,6 /-
170,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások] [ 170,6]  /-170,6 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 168. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       25  A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése [ 185,0] 81,2 /-
103.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 108,8] 5,0 /-103.8 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 169. Dr. Dorosz Dávid, dr. Schiffer András és Karácsony Gergely képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport kiegészítését javasol-
ják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       31  Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása[ 300,0] 140,0 /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 191,3] 96,3 /-95,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 52,1] 27,1 /-25,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 11,6] 1,6 /-10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 45,0] 15,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/231. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 170. Hegedűs Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 32. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       32  Megyei kormányhivatalok informatikai hátterének 
               biztosítása  3 500,0 /+3500,0 tám./ 
  3 500,0 /+3500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/24. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 171. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (231. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), 526. (24. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), 531. (24. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása    
       [6  Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása] [ 500,0]  /-
500.0 kiad./    
 [ 500,0]  /-500.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 172. Szilágyi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       7  Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szük-
séges hozzájárulás [ 888,6] 88,6 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 852,6] 52,6 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/37. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 173. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     10,0 tám, 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása     10,0 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.13. cím), 735. (37. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím23. alc25. jcs), 736. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcs), 782. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. 

jcs6. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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       [8  Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány] [ 10,0]  /-
10,0 kiad./ 
 [ 10,0]  /-10,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/40. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 174. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. al-
cím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok      289,8 kiad, 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása      289,8 kiad. 
       12  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány [ 289,8] 389,8 /+100.0 tám./  
 [ 289,8] 389,8 /+100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/393. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság, az 
Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 175. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. al-
cím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok      289,8 kiad, 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása      289,8 kiad. 
       12  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány [ 289,8] 1 115,3 /+825.5 tám./ 
 [ 289,8] 1 115,3 /+825.5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 761. (40. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs4. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (393. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím43. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/394. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 176. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
15. cím 3. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       14  Nemzeti Civil Alapprogram [3 640,0] 7 000,0 /+3360,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 348,8] 6 708,8 /+3360,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 177. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. 
cím 3. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
            14  Nemzeti Civil Alapprogram [3 640,0] 5 040,0 /+1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 348,8] 4 748,8 /+1400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (394. sz. jav. - 1.mell.I.fej.19. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 



- 82 - 

 
 Indokolás a T/1498/209. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 178. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. 
cím 3. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       14  Nemzeti Civil Alapprogram [3 640,0] 4 501,3 /+861,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 348,8] 4 210,1 /+861,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/211. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 179. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. 
cím 3. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       14  Nemzeti Civil Alapprogram [3 640,0] 3 780,0 /+140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 348,8] 3 488,8 /+140,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 770. (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc22. jcs2. jc), 
772. (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc23. jcs2. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 631. (212. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím14. alc2. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/212. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 180. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       14  Nemzeti Civil Alapprogram [3 640,0] 9 200,0 /+5560,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 291,2] 459,2 /+168,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 348,8] 8 740,8 /+5392,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/325. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 181. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 4. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása [2 203,0]2 703,0
 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [1 467,0] 1 967,0 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/343. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 182. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 4. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       2  Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és 
a csángó magyarok támogatása [5 500,0] 7 000,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [5 203,0] 6 703,0 /+1500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/329. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 183. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 4. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [2 607,1] 3 107,1 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [1 861,0] 2 361,0 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/327. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 184. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 4. 
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok      500,0 kiad, 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása      500,0 kiad. 
       6  Határtalanul program támogatása [ 500,0] 700,0 /+200.0 tám./   
 [ 500,0] 700,0 /+200.0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/345. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 185. Szávay István és Pörzse Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 15. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
           7 Határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztésének támogatása 1 000,0
 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/347. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kultu-
rális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 186. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     3 200,0 kiad, 
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     3 200,0 kiad. 
       2  Egyházi oktatási tevékenység támogatása [3 200,0] 3 300,0 /+100,0 tám./     
 [3 200,0] 3 300,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/401. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (347. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (401. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 187. Dr. Semjén Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 
5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     10 625,0 kiad, 
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     10 625,0 kiad. 
       4  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék[10 625,0] 15 988,2 /+5363.2 tám./ 
 [10 625,0] 15 988,2 /+5363.2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/377. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 188. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 5. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     2 000,0 kiad, 
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     2 000,0 kiad. 
       5  Szórványtelepülési és kistérségi egyházi támogatások [2 000,0] 1 900,0 /-
100.0 tám./  
 [2 000,0] 1 900,0 /-100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/402. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 189. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 5. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811. (377. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (402. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 87 - 

 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     
       7  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások [1 200,0] 1 
350,0 /+150,0 tám./      
 [1 200,0] 1 350,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/408. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 190. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 15. cím 7. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok      30,8 kiad, 
    7  Társadalmi felzárkózást segítő programok      30,8 kiad. 
       3  Roma Oktatási Programok [ 30,8] 10,8 /-20.0 tám./ 
 [ 30,8] 10,8 /-20.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/295. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 19. 
alcím elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    [19  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása]      
       [1  Bolgár Országos Önkormányzat] [ 37,5]  /-37.5 kiad./     
 [ 37,5]  /-37.5 tám./       

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828. (408. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 696. (295. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc27. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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        [2  Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata] [ 36,5]  /-
36.5 kiad./      
 [ 36,5]  /-36.5 tám./       
       [3  Országos Horvát Önkormányzat] [ 92,4]  /-92.4 kiad./     
 [ 92,4]  /-92.4 tám./       
       [4  Magyarországi Németek Országos Önkormányzata] [ 181,4]  /-
181.4 kiad./      
 [ 181,4]  /-181.4 tám./       
       [5  Magyarországi Románok Országos Önkormányzata] [ 52,9]  /-
52.9 kiad./      
 [ 52,9]  /-52.9 tám./       
       [6  Országos Cigány Önkormányzat] [ 235,3]  /-235.3 kiad./     
 [ 235,3]  /-235.3 tám./       
       [7  Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat][ 36,5]  /-36.5 kiad./     
 [ 36,5]  /-36.5 tám./       
       [8  Országos Örmény Önkormányzat] [ 36,5]  /-36.5 kiad./      
 [ 36,5]  /-36.5 tám./       
       [9  Országos Szlovák Önkormányzat] [ 93,2]  /-93.2 kiad./      
 [ 93,2]  /-93.2 tám./       
       [10  Országos Szlovén Önkormányzat] [ 41,6]  /-41.6 kiad./      
 [ 41,6]  /-41.6 tám./       
       [11  Szerb Országos Önkormányzat] [ 49,6]  /-49.6 kiad./      
 [ 49,6]  /-49.6 tám./       
       [12  Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat][ 29,8]  /-29.8 kiad./      
 [ 29,8]  /-29.8 tám./       
       [13  Ukrán Országos Önkormányzat] [ 29,8]  /-29.8 kiad./      
 [ 29,8]  /-29.8 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/346. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 192. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 16. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [ 874,9] 674,9 /-200,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (346. sz. jav. - 1.mell.I.fej.új 22. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/242. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 193. Dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 19. cím 
2. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  19  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       [1  Különféle kifizetések] [12 000,0]  /-12000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/333. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 194. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 1 391,3 /-754,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 242,6 /-754,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szüksé-
ges. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (242. sz. jav. - 1.mell.V.fej.új2.címúj1.alc.), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (333. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1. cím1. alc), 26. (333. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.14. cím2. alc), 43. (333. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1. cím), 370. (333. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), pontjaiban foglal-
takkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 195. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 108,5 /-37,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 959,8 /-37,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/65. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 196. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 021,0 /-125,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 872,3 /-125,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/68. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 720. (65. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 615. (68. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 197. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 046,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 897,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/119. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 198. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 046,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 897,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/121. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 199. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 066,0 /-80,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (119. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 744. (121. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcsúj4..jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 917,3 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/156. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 200. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 056,0 /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 907,3 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/157, 166. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 202. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [2 146,0] 2 097,0 /-49,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 997,3] 948,3 /-49,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/191. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (156. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 724. (157. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 726. (191. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 203. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Kormányfői protokoll [ 650,0] 242,7 /-407,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 457,3] 50,0 /-407,3 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 204. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Kormányfői protokoll [ 650,0] 450,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 457,3] 257,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/248. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (248. sz. jav. - 1.mell.V.fej.új3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 205. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 3. cím elhagyását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   [3  Rendkívüli kormányzati intézkedések] [90 000,0]  /-90000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 206. Egyed Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/13. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 207. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 150,0 /-850,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771. (13. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc22. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (25. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/25. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 208. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 88 500,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/26. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 209. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/29. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 210. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (26. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím1. alcúj4jcs.), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 746. (29. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alcúj15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 88 500,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/30. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 211. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 200,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/31. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 212. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 980,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/34. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 537. (30. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 745. (31. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (34. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 213. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 960,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/44. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 214. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/49. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 215. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 920,0 /-80,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 660. (44. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 318. (49. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/50. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 216. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 88 500,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/78. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 217. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 85 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/79. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (50. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 548. (78. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 785. (79. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím46. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 218. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 87 500,0 /-2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/80. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 219. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 010,0 /-990,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/81. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 220. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/82. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (80. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc41. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549. (81. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 729. (82. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 221. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 200,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/83. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 222. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 600,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/85. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 223. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550. (83. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (85. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 310,0 /-690,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/86. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 224. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 760,0 /-240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/87. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Számvevőszéki bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 225. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 600,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/88. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (86. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (87. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (88. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 226. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 400,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/89. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 227. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 85 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/97. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 228. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 87 000,0 /-3000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 554. (89. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (97. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj18. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/101. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 229. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 450,0 /-550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/125. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 230. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 360,0 /-640,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/127. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (101. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 566. (125. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (127. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 231. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 650,0 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/128. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 232. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 940,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/129. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 233. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 650,0 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/138. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 569. (128. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 649. (129. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.12. címúj3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 590. (138. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 234. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 350,0 /-650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/140. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 235. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 960,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/145. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 236. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (140. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 571. (145. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 700,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/149. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 237. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 100,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/150. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 238. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 550,0 /-450,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/151. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (149. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (150. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 722. (151. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 239. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/153. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 240. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 88 300,0 /-1700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/154. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 241. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 750,0 /-250,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 544. (153. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 897. (154. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs5. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/158. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 242. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 400,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/160. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 243. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 685,0 /-315,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/163. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572. (158. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444. (160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 573. (163. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 244. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 708,0 /-292,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/164. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 245. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 600,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/165. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 246. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 975,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/175. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 574. (164. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 575. (165. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 650. (175. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.12. címúj3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 247. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/179. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 248. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/193. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 249. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 641. (179. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2. címúj2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 576. (193. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 975,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/194. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 250. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 700,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/195. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 251. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 100,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/196. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (194. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (195. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 579. (196. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 252. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/197. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 253. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 400,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/198. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 254. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 900,0 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580. (197. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 581. (198. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/199. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 255. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/200. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 256. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/201. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (199. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 611. (200. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 583. (201. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 257. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 960,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/202. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 258. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/203. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 259. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 100,0 /-900,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 584. (202. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 585. (203. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 586. (204. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/204. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 260. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 100,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/205. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 261. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 930,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/293. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 262. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545. (205. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 750. (293. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs19. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 960,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/294. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 263. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 700,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/296. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 264. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/298. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 799. (294. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím2. alc3. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (296. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 796. (298. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.5. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 265. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 811,4 /-188,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/299. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 266. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/300. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 267. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 700,0 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 697. (299. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc34. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 757. (300. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcsúj12.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/303. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 268. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 80 000,0 /-10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/304. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 269. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 84 000,0 /-6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/305. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (303. sz. jav. - 1.mell.IV.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (304. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1. cím), 51. (304. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.2. cím8. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (305. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 270. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 83 027,0 /-6973,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/311. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 271. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 79 252,8 /-10747,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/314. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 272. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 41 000,0 /-49000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 788. (311. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 790. (314. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím2. alc6. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (331. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc16. jcs), 348. 
(331. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), 351. (331. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/331. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 273. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 960,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/337. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 274. Baráth Zsolt és Korondi Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/338. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (337. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc20. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538. (338. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 275. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/353. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 276. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/354. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 277. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 87 782,0 /-2218,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/355. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541. (353. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542. (354. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj9.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 789. (355. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21. cím4. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 278. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 88 100,0 /-1900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/356. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az If-
júsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 279. Dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 91 400,0 /+1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/359. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 280. Dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 791. (356. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (359. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alcúj20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 932,0 /-68,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/360. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 281. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 89 423,3 /-576,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/395. számon. 
 
A módosító javaslatot:az Alkotmányügyi bizottság 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 282. Horváth András Tibor és dr. Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 3. cím kiegészítését javasolják: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] 85 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/105. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 756. (360. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs3. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (395. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (105. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alcúj45.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 283. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet kiegészí-
tését javasolja a következő új 4. cím  felvételével: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Stabilitási tartalék  33 750,0 /+33750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/253. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 284. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 4. cím  felvételével: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Stabilitási tartalék  24 000,0 /+24000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 285. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 1. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 807. (253. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 831. (253. 

sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 832. (253. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím2. alc1. jcs), 356. 
(259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím8. alc1. jcs), 357. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím8. alc2. jcs), 358. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. 

cím8. alc3. jcs), 359. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím8. alc4. jcs), 360. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc1. jcs), 361. (259. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), 362. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc3. jcs), 363. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc4. 

jcs), 364. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), 365. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc6. jcs), 366. (259. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.21. cím10. alc), 367. (259. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. címúj11alc), 819. (259. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása [5 991,2] 6 592,4 /+601,2 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 33,9] 23 018,5 /+22984,6 bev./ 
             1  Személyi juttatások [3 899,1] 15 193,0 /+11293,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 913,2] 4 471,7 /+3558,5 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 286. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása [5 991,2] 5 841,2 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 981,4] 831,4 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/93. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 287. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása [5 991,2] 5 491,2 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 981,4] 481,4 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 602. (93. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 126 - 

 
 Indokolás a T/1498/188. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 288. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [14 297,3] 14 797,3 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 150,3] 6 650,3 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 289. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [14 297,3] 5 413,6 /-8883,7 tám./ 
           1  Működési költségvetés [14 585,2] 5 253,5 /-9331,7 bev./ 
             1  Személyi juttatások [17 573,2] 4 744,6 /-12828,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 159,0] 1 910,9 /-3248,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [6 150,3] 4 011,6 /-2138,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 603. (188. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 330. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. 

alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. 

alc1. jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 290. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     2  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal [ 136,3] 300,0 /+163,7 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 63,6] 140,0 /+76,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 16,9] 37,2 /+20,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 46,0] 101,2 /+55,2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 9,8] 21,6 /+11,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/258. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 291. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 3. cím elhagyását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  [3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet] 
           [1  Működési költségvetés] [22 984,6]  /-22984,6 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [10 854,5]  /-10854,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [3 456,7]  /-3456,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [8 673,4]  /-8673,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.15. cím), 321. (258. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc13. jcs), 322. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc14. jcs), 818. (258. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 292. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 
           1  Működési költségvetés [22 984,6] 21 984,6 /-1000,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások [8 673,4] 7 673,4 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/98. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 293. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 
           1  Működési költségvetés [22 984,6] 21 984,6 /-1000,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások [8 673,4] 7 673,4 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de bevételi fő-
összeget érint, ezért az I. fázisban szerepeltetjük. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (98. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj18. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/99. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 294. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 
           1  Működési költségvetés [22 984,6] 21 984,6 /-1000,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások [8 673,4] 7 673,4 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/100. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 295. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 
           1  Működési költségvetés [22 984,6] 1 506,2 /-21478,4 bev./ 
             1  Személyi juttatások [10 854,5] 508,8 /-10345,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 456,7] 165,8 /-3290,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [8 673,4] 831,6 /-7841,8 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de bevételi fő-
összeget érint, ezért az I. fázisban szerepeltetjük. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (99. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.14. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de támogatási 
és bevételi főösszeget érint, ezért az I. fázisban szerepeltetjük. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 333. (100. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc10. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 296. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   4  Állami Ménesgazdaság [ 173,0] 293,5 /+120,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 203,8] 324,3 /+120,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/39. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 297. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   10  Génmegőrzési Intézmények [ 326,7] 381,7 /+55,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 138,8] 193,8 /+55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/52. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (39. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (52. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában fog-
laltakkal. 



- 131 - 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 298. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 14. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   14  Nemzeti park igazgatóságok [2 479,7] 3 479,7 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 58,6] 1 058,6 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/99. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 299. Jávor Benedek és Szabó Rebeka képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 14. cím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   14  Nemzeti park igazgatóságok [2 479,7] 3 000,7 /+521,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 281,8] 581,8 /+300,0 kiad./ 
             2  Felújítás [ 58,6] 279,6 /+221,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/263. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (99. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (263. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj18. jcs), 820. 
(263. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 300. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 15. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   15  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek[5 086,8]5 679,0
 /+592,2 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 090,6] 2 682,8 /+592,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/258. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 301. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 16. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   16  Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok [11 142,6] 11 592,6 /+450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [8 776,1] 9 076,1 /+300,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 340,2] 2 490,2 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/20. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 302. Font Sándor, Horváth István, Balogh József, Farkas Sándor, Győrffy Balázs, 
Hanó Miklós, Jakab István, Obreczán Ferenc, dr. Ódor Ferenc, Patay Vilmos, Pócs János, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím2. alc), 321. (258. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc13. jcs), 322. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc14. jcs), 818. (258. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. 

alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (20. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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Sáringer-Kenyeres Tamás, Tiffán Zsolt, dr. Zsiga Marcell, Bartos Mónika és Fülöp István 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 17. cím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   17  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [1 000,0] 1 300,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 50,0] 300,0 /+250,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/378. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülé-
sén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 303. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        1 Kiskunfélegyházán csatorna, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés kiépítése  1 
200,0 /+1200,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/74. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 337. 
(378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 341. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 854. (378. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.1. cím1. alc1. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (74. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 304. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Balaton-kutatás  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/114. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 305. Samu Tamás Gergő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. 
cím 1. alcím 19. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      19  EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 
         2 Szarvas-Békésszentandrás Holt-Körös rehabilitáció  750,0 /+750.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Felújítás  750,0 /+750.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/8. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Európai ügyek bizottsága, 
a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (8. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.1. cím1. alc1. jcs2. jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 306. Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    1  Beruházás       
       20  Ivóvíz-minőség javító program [ 200,0] 400,0 /+200,0 tám./  
 [ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/250. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 307. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Prímás szigeti árvízvédelmi gát kiépítésének I. üteme  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/62. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 308. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc11. jcs), 323. 
(250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc16. jcs), 817. (250. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (62. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Árvízvédelmi gát építése a Római parton  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/101. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 309. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Belvíz elleni védekezés 
        1  Hernádnémeti belvíz elvezető csatorna fejlesztése  250,0 /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/174. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (101. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (174. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 310. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Csapadékvíz elvezetése 
         1  Dél-borsodi kistérség csapadékvíz elvezetésének kialakítása  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/180. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 311. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Szennyvízhálózat fejlesztése 
         1 Bánhorváti és Nagybarca községekben a szennyvízhálózat építésének  megkezdése 
 900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/171. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396. (180. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393. (171. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 312. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Szennyvíz elvezetése 
         1 Dél-borsodi kistérség szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése  200,0
 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/181. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 313. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1 jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Árvíz elleni védekezés  300,0 /+300,0 tám./ 
         1  A Hernád folyó Hidasnémeti-Felsődobsza közötti szakaszának 
             árvízvédelmi munkálatai 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (181. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/168. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 314. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Hulladékkezelés 
         1  Geszthelyi hulladéklerakó rekultivációja  100,0 /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/182. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 315. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Belvíz elleni védekezés 
         1 Gesztely belvíz elvezető csatorna fejlesztése  280,0 /+280,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (168. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (182. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 



- 140 - 

          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Intézményi beruházási kiadások  280,0 /+280,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/173. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 316. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 
1.jogccím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     21 Szennyvíz elvezetése 
         1  Mezőkövesdi kistérség szennyvízcsatorna beruházási program I, ütem  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/183. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 317. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport új 1 jog-
cím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (173. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (183. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Folyók, patakok kotrása 
         1 Takta patak Szerencs és Tiszalúc közötti szakaszának kotrása  240,0
 /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  240,0 /+240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/190. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 318. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       6 Az Alcsi-Holt Tiszán tervezett ivóvíz bázis feltételeinek megteremtése  1 
000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/49. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 319. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (190. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (49. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       [10  Természetvédelmi pályázatok támogatása][ 568,1]  /-568,1 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 96,7]  /-96,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 27,7]  /-27,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 207,0]  /-207,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 68,8]  /-68,8 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 156,1]  /-156,1 kiad./ 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 11,8]  /-11,8 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 320. Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       11  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok [ 39,5] 84,5 /+45,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 17,3] 62,3 /+45,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/250. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc20. jcs), 323. 
(250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc16. jcs), 817. (250. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 321. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       13  Országos Környezeti Kármentesítési Program[ 139,7] 1 000,0 /+860,3 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 40,8] 100,8 /+60,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 82,3] 882,6 /+800,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/258. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 322. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      59,6 kiad, 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok      59,6 kiad. 
       14  Állami feladatok átvállalása az Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában [ 
59,6] 259,6 /+200.0 tám./     
                                                  [ 59,6] 259,6 /+200.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/258. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím2. alc), 300. (258. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.15. cím), 322. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc14. jcs), 818. (258. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím2. alc), 300. (258. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.15. cím), 321. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc13. jcs), 818. (258. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 323. Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     50,0 tám, 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok     50,0 tám. 
       16  Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai [ 50,0] 500,0
 /+450.0 kiad./ 
 [ 50,0] 500,0 /+450.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/250. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 324. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       18 Energiahatékony, környezetbarát technológiák támogatása 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/96. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc20. jcs), 320. 
(250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc11. jcs), 817. (250. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (96. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.6. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 325. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       18 Országos Környezeti Kármentesítési Program  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/97. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 326. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       18 Környezeti nevelés támogatása, Ökoiskola, Zöld Óvoda program 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/98. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227. (97. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292. (98. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 327. Jávor Benedek és Szabó Rebeka képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       18 Natura 2000 korlátozások kompenzációja  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/263. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 328. Szabó Rebeka képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása[ 200,0] 400,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 73,5] 273,5 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/243. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (263. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.14. cím), 820. (263. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 340. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 343. 
(243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 350. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), 816. (243. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 329. Font Sándor képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. 
cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása[ 200,0] 400,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 78,5] 178,5 /+100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 73,5] 173,5 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/378. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülé-
sén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 330. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       5  Tanyafejlesztési Program [1 000,0] 3 000,0 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 50,0] 250,0 /+200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 13,5] 77,5 /+64,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 936,5] 2 672,5 /+1736,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.17. cím), 337. (378. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 341. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 854. (378. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím1. alc1. 

jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 
345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. 

jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 331. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       5  Tanyafejlesztési Program [1 000,0] 5 500,0 /+4500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 936,5] 5 436,5 /+4500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/352. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 332. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
3. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása[1 083,9]1 313,9
 /+230.0 tám./ [1 083,9]1 313,9
 /+230.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/14. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 719. (352. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc1. jcs), 793. 
(352. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (14. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 333. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 
3. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     1 083,9 kiad, 
    3  Agrár célelőirányzatok     1 083,9 kiad. 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása     1 083,9 kiad. 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása[1 083,9]2 083,9
 /+1000.0 tám./ 
 [1 083,9] 2 083,9 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/100. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 334. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 3. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       12  MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, 
             működtetése [2 000,0] 1 000,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 500,0] 500,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (100. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 335. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 3. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       [13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei][ 200,0]  /-200,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 32,0]  /-32,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 68,0]  /-68,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 336. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 200,0] 1 000,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 100,0] 500,0 /+400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,0] 160,0 /+128,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 68,0] 340,0 /+272,0 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 337. Font Sándor képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. 
cím 3. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 200,0] 250,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 100,0] 125,0 /+25,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,0] 34,0 /+2,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 68,0] 91,0 /+23,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/378. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülé-
sén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 338. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 3. alcím 15. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 
345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. 

jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.17. cím), 329. (378. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 341. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 854. (378. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím1. alc1. 

jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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    3  Agrár célelőirányzatok 
       [15  Intézményi feladatok támogatása] [ 773,6]  /-773,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 342,7]  /-342,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 74,1]  /-74,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 296,8]  /-296,8 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 60,0]  /-60,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 339. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      56,7 kiad, 
    3  Agrár célelőirányzatok      56,7 kiad. 
       16  Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása [ 56,7]1 056,7
 /+1000.0 tám./ 
 [ 56,7] 1 056,7 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/331. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 340. Szabó Rebeka képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (331. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), 348. (331. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), 351. (331. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       19  Állami génmegőrzési feladatok támogatása [ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 46,0] 138,0 /+92,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 54,0] 162,0 /+108,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/243. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 341. Font Sándor képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. 
cím 3. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       19  Állami génmegőrzési feladatok támogatása [ 100,0] 400,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 46,0] 196,0 /+150,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/378. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülé-
sén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 343. 
(243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 350. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), 816. (243. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.17. cím), 329. (378. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 337. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 854. (378. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím1. alc1. 

jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 342. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      184,0 kiad, 
    3  Agrár célelőirányzatok      184,0 kiad. 
       20  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa [ 184,0] 224,0 /+40.0 tám./  
 [ 184,0] 224,0 /+40.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/337. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 343. Szabó Rebeka képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új26. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
         26 Alternatív értékesítési láncok támogatása  1 900,0 /+1900,0 kiad./ 
  1 900,0 /+1900,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/243. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273. (337. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 340. 
(243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 350. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), 816. (243. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. 

cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 344. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 4. 
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      560,0 kiad, 
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása      560,0 kiad. 
       6  Méhészeti Nemzeti Program [ 560,0] 960,0 /+400.0 tám./  
 [ 560,0] 960,0 /+400.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 345. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 4. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     1 433,0 kiad, 
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása     1 433,0 kiad. 
       8  Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása[1 433,0] 1 933,0 /+500.0 tám./   
 [1 433,0] 1 933,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. 

jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 346. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. 

jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 346. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 5. 
alcím 6. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      280,0 kiad, 
    5  Nemzeti támogatások      280,0 kiad. 
      6  Nemzeti Erdőprogram      280,0 kiad. 
         5  Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása [ 280,0] 480,0 /+200.0 tám./  
 [ 280,0] 480,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 347. Gőgös Zoltán és Ficsor Ádám képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 20. cím 5. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       8  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [55 584,5] 63 084,5 /+7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [55 520,7] 63 020,7 /+7500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/77. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 352. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. 

jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (77. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 348. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 5. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       8  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [55 584,5] 88 584,5 /+33000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [55 520,7] 88 520,7 /+33000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/331. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 349. Gőgös Zoltán és Ficsor Ádám képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 20. cím 5. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    5  Nemzeti támogatások      
       10  Nemzeti agrár kárenyhítés [4 000,0] 14 000,0 /+10000,0 kiad./ 
 [2 000,0] 12 000,0 /+10000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/76. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (331. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), 339. (331. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím3. alc16. jcs), 351. (331. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (76. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 350. Szabó Rebeka képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 5. 
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    5  Nemzeti támogatások     
       10  Nemzeti agrár kárenyhítés [2 000,0] 3 994,7 /+1994.7 tám./  
 [4 000,0] 5 994,7 /+1994.7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/243. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 351. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 5. 
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     2 000,0 bev,    2 000,0 tám. 
    5  Nemzeti támogatások     2 000,0 bev.    2 000,0 tám. 
       10  Nemzeti agrár kárenyhítés [4 000,0] 19 000,0 /+15000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/331. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 340. 
(243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 343. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 816. (243. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.1. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (331. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), 339. (331. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím3. alc16. jcs), 348. (331. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 352. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      11 Egészséges élelmiszerek előállításának támogatása  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 353. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 6. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
     6  Állat- és növénykártalanítás [1 000,0] 500,0 /-500.0 kiad./    
 [1 000,0] 500,0 /-500.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 354. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. 

alc1. jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [1 300,0] 300,0 /-
1000.0 kiad./     
 [1 300,0] 300,0 /-1000.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 355. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    2  Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 
       1  Földvédelmi járulék [3 000,0] 4 500,0 /+1500,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 356. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    8  Bírságok 
       1  Légszennyezési bírság [ 50,0] 250,0 /+200,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 357. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 8. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    8  Bírságok 
       2  Veszélyes hulladék bírság [ 10,0] 50,0 /+40,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 358. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 8. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    8  Bírságok 
       3  Zaj- és rezgésvédelmi bírság [ 10,0] 50,0 /+40,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 359. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 8. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  21  Központosított bevételek 
    8  Bírságok 
       4  Természetvédelmi bírság [ 15,0] 75,0 /+60,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 360. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       1  Gumiabroncs termékdíjak [ 500,0] 550,0 /+50,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 361. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       2  Csomagolóeszközök termékdíja [10 200,0] 12 240,0 /+2040,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 362. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       3  Akkumulátorok termékdíja [ 300,0] 330,0 /+30,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 363. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       4  Kenőolajok termékdíja [6 200,0] 7 130,0 /+930,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 364. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       5  Reklámhordozó papírok termékdíja [2 000,0] 6 000,0 /+4000,0 bev./ 
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Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 365. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       6  Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja [2 000,0]2 400,0
 /+400,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 366. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
     10  Vízkészletjárulék [12 000,0] 13 200,0 /+1200,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 367. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 21. cím kiegészítését javasolják a következő új 11. alcím  felvételé-
vel: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
     11 Ártalmatlanítási adó (landfill tax)  12 000,0 /+12000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 368. Dr. Kocsis Máté képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai[36 
685,1] 96 839,8 /+60154,7 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 81,7] 3 206,2 /+3124,5 bev./ 
             1  Személyi juttatások [1 359,5] 5 331,2 /+3971,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 189,1] 1 206,8 /+1017,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [33 985,5] 81 421,5 /+47436,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 3,7] 13,3 /+9,6 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés  
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 564,0] 10 239,6 /+9675,6 kiad./ 
             2  Felújítás [ 665,0] 1 833,6 /+1168,6 kiad./ 
             3  Kölcsönök [ 500,0] 700,0 /+200,0 kiad./  
                                           [ 500,0] 700,0 /+200,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/388. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (388. sz. jav. - 6.§(4)), 369. (388. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. 

cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 369. Dr. Kocsis Máté képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
4. alcím elhagyását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     [4  HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai]
 [60 154,7]  /-60154,7 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [3 124,5]  /-3124,5 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [3 971,7]  /-3971,7 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [1 017,7]  /-1017,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [50 316,5]  /-50316,5 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 9,6]  /-9,6 kiad./ 
         [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [6 795,1]  /-6795,1 kiad./ 
             [2  Felújítás] [1 168,6]  /-1168,6 kiad./ 
             [3  Kölcsönök] [ 200,0]  /-200.0 kiad./ 
 [ 200,0]  /-200.0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/388. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 370. Dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     4  HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai [60 
154,7] 40 154,7 /-20000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [50 316,5] 30 316,5 /-20000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/333. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (388. sz. jav. - 6.§(4)), 368. (388. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. 

cím3. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (333. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1. cím1. alc), 26. (333. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.14. cím2. alc), 43. (333. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1. cím), 193. (333. sz. jav. - 1.mell.X.fej.19. cím2. alc1. jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvé-
delmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 371. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport 7. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok      5,0 kiad, 
    2  Ágazati célelőirányzatok      5,0 kiad. 
      3  Társadalmi szervek támogatása      5,0 kiad. 
         [7  Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége] [ 5,0] 
 /-5.0 tám./      5,0 kiad. 
                           [ 5,0]  /-5.0 kiad./     5,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/1498/36. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 372. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport 10. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok     0,5 tám, 
    2  Ágazati célelőirányzatok     0,5 tám. 
      3  Társadalmi szervek támogatása     0,5 tám. 
         [10  Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)] [ 0,5]  /-
0.5 kiad./     0,5 tám. 
                 [ 0,5]  /-0.5 tám./      0,5 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1498/36. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs10. jc), 
373. (36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs12. jc), 419. (36. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs7. jc), 373. 
(36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs12. jc), 419. (36. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 373. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport 12. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok     5,0 tám, 
    2  Ágazati célelőirányzatok     5,0 tám. 
      3  Társadalmi szervek támogatása     5,0 tám. 
         [12  Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete][ 5,0] 
 /-5.0 kiad./     5,0 tám. 
                          [ 5,0]  /-5.0 tám./      5,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1498/36. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 374. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 4. cím elhagyását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   [4  Terrorelhárítási Központ] [12 764,0]  /-12764,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 123,0]  /-123,0 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [5 540,9]  /-5540,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [1 511,6]  /-1511,6 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 900,0]  /-1900,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [3 344,0]  /-3344,0 kiad./ 
             [2  Felújítás] [ 590,5]  /-590,5 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs7. jc), 372. 
(36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs10. jc), 419. (36. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 375. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 11 320,0 /-1444,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 4 755,9 /-785,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 511,6] 1 296,6 /-215,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 456,0 /-444,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/15. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 376. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 10 849,0 /-1915,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 4 755,9 /-785,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 511,6] 1 296,6 /-215,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 985,0 /-915,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/22. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (15. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (22. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 377. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 669,7 /-94,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 525,9 /-15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 511,6] 1 507,3 /-4,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 825,0 /-75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/23. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 378. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 404,0 /-360,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 540,0 /-360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/27. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 450. (23. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc3. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 700. (27. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alcúj41.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 379. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 697,0 /-67,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 833,0 /-67,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/28. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 380. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 364,0 /-400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 344,0] 2 944,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/48. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 381. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 11 819,0 /-945,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 955,0 /-945,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (28. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643. (48. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/51. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 382. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 514,0 /-250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 344,0] 3 094,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/66. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 383. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 139,0 /-625,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 711,7] 3 086,7 /-625,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/69. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (51. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc2. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645. (66. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6. címúj3.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 740. (69. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 384. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 684,0 /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 820,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/84. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 385. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 584,0 /-180,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 344,0] 3 164,0 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/90. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551. (84. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 665. (90. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 386. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 074,0 /-690,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 210,0 /-690,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/92. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 387. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 11 764,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 4 540,9 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/123. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 388. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 344,0 /-420,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 657. (92. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 564. (123. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 120,9 /-420,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/124. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 389. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 124,0 /-640,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 4 900,9 /-640,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/126. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 390. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 364,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 500,0 /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 565. (124. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (126. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/136. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 391. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 114,0 /-650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 250,0 /-650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/137. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 392. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 464,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 600,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/168. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 588. (136. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (137. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (168. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 393. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 11 864,0 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 000,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/171. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 394. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 484,0 /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 620,0 /-280,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/173. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (171. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (173. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 395. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 514,0 /-250,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 650,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/174. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 396. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 564,0 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 700,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/180. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309. (174. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310. (180. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 397. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 564,0 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 700,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/181. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 398. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 664,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 800,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/182. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 399. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (181. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (182. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
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   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 11 764,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 900,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/183. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 400. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 524,0 /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 900,0] 1 660,0 /-240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/190. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 401. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 064,0 /-700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 344,0] 2 644,0 /-700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (183. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj 1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (190. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcsúj1jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/237. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 402. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 744,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 520,9 /-20,0 kiad./ 

 
 Indokolás a T/1498/291. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 403. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 737,4 /-26,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 514,3 /-26,6 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (237. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11. cím), 865. (237. sz. jav. - 

1.mell.LXV.fej.4. cím2. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 759. (291. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 766. (292. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc13. jcs2. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/292. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 404. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 730,0 /-34,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 506,9 /-34,0 kiad./ 

 
 Indokolás a T/1498/306. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 405. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 739,4 /-24,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 516,3 /-24,6 kiad./ 

 
 Indokolás a T/1498/307. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 762. (306. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs4. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 765. (307. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc13. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 406. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 742,0 /-22,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 518,9 /-22,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/308. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 407. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 753,1 /-10,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 530,0 /-10,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/309. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági 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 763. (308. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs5. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 768. (309. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc13. jcs3. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 408. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 737,4 /-26,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 514,3 /-26,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/310. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 409. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 756,8 /-7,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 533,7 /-7,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/312. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
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 767. (310. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc13. jcs2. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 781. (312. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs12. jc), 
pontjában foglaltakkal. 



- 185 - 

 410. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 707,7 /-56,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 484,6 /-56,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/313. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 411. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 739,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 515,9 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/315. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 412. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! A módosító  indítványt számszakilag pontosítottunk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780. (313. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs11. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 779. (315. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs8. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 744,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 540,9] 5 520,9 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/316. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 413. Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
5. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [41 012,5] 47 012,5 /+6000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [23 320,8] 27 070,8 /+3750,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 193,8] 6 443,8 /+1250,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [14 735,9] 15 735,9 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/305. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 414. Dr. Dorosz Dávid, dr. Schiffer András és Karácsony Gergely képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [222 723,1] 222 883,1 /+160,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 760. (316. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (305. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [146 096,4] 146 223,6 /+127,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [37 681,3] 37 718,1 /+36,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/231. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 415. Dr. Schiffer András és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [222 723,1] 223 153,1 /+430,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [146 096,4] 146 438,2 /+341,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [37 681,3] 37 769,5 /+88,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/233. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 416. Dr. Schiffer András és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
    7  Rendőrség 222 723,1 
           1  Működési költségvetés [5 298,1] 5 610,3 /+312,2 bev./ 
             1  Személyi juttatások [146 096,4] 146 344,4 /+248,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [37 681,3] 37 745,5 /+64,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (231. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc31. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506. (233. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/234. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 417. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [222 723,1] 223 723,1 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [146 096,4] 146 891,4 /+795,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [40 127,2] 40 332,2 /+205,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/236. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 418. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 13. cím elhagyását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   [13  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal] [6 334,9]  /-6334,9 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 104,4]  /-104,4 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [2 877,5]  /-2877,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 784,6]  /-784,6 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [2 646,2]  /-2646,2 kiad./ 
             [4  Ellátottak pénzbeli juttatásai] [ 28,0]  /-28,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 49,0]  /-49,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 54,0]  /-54,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (234. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc24. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (236. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 419. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   13  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [6 334,9] 6 346,4 /+11,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 28,0] 39,5 /+11,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/36. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 420. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 1. alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      29  Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 
           1  Működési költségvetés [1 200,0] 902,6 /-297,4 bev./ 
               5  Egyéb működési célú kiadások [1 200,0] 902,6 /-297,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/400. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs7. jc), 372. 
(36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs10. jc), 373. (36. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs12. jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím4. alc), 934. (400. sz. 

jav. - 8.mell.IV.r.igény.2.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 190 - 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 421. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 20. cím 1. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       41  Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása [2 600,0] 610,8 /-
1989,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [2 489,2] 500,0 /-1989,2 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 422. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 20. cím 1. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    1  Ágazati célfeladatok     
       42  NBSZ tevékenységével összefüggő fejlesztési feladatok  
             támogatása [2 300,0] 500,0 /-1800.0 kiad./ 
 [2 300,0] 500,0 /-1800.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 423. Ágh Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 2. al-
cím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
      1  Alapítványok támogatása 
         3 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása  146,1 /+146,1 tám./ 
  146,1 /+146,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/387. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 424. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 20. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Beruházás 
      4  Közbiztonsági beruházások 
        1 Közterületi térfigyelő rendszerek pályázati támogatása 5 000,0
 /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513. (387. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc33. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet 

 425. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 584,1] 1 584,1 /-1000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 426. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
           1  Működési költségvetés [4 560,7] 3 048,7 /-1512,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [1 895,0] 1 021,4 /-873,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 495,0] 267,1 /-227,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 584,1] 2 219,0 /-365,1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 120,0] 78,0 /-42,0 kiad./ 
             2  Felújítás [ 10,0] 9,3 /-0,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 427. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   8  Magyar Államkincstár [18 965,2] 15 821,6 /-3143,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 548,2] 4 548,2 /-2000,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 759,9]  /-759,9 kiad./ 
             [2  Felújítás] [ 383,7]  /-383,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 428. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 10. cím 
elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   [10  Regionális Munkaügyi Központok] [19 079,8]  /-19079,8 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 74,5]  /-74,5 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [12 236,5]  /-12236,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [3 381,7]  /-3381,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [3 418,1]  /-3418,1 kiad./ 
         [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 118,0]  /-118,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 429. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
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XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   10  Regionális Munkaügyi Központok [19 079,8] 20 994,8 /+1915,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 236,5] 13 736,5 /+1500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 381,7] 3 796,7 /+415,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/22. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 430. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   10  Regionális Munkaügyi Központok [19 079,8] 21 079,8 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 236,5] 14 236,5 /+2000,0 kiad./ 

 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 431. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (22. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási elő-
irányzatát is módosítani szükséges! 
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   11  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [5 830,8]7 274,8
 /+1444,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 675,2] 4 575,2 /+900,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 992,3] 1 236,3 /+244,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 366,1] 1 666,1 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/15. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 432. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   11  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [5 830,8] 1 502,6 /-
4328,2 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 795,6] 718,1 /-77,5 bev./ 
             1  Személyi juttatások [3 675,2] 970,6 /-2704,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 992,3] 262,2 /-730,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 366,1] 520,6 /-845,5 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 270,0] 151,2 /-118,8 kiad./ 
             [2  Felújítás] [ 6,7]  /-6,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 433. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 14. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (15. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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   14  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság [3 066,7] 817,6 /-2249,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 826,6] 543,0 /-1283,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 505,6] 159,1 /-346,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 713,3] 94,3 /-619,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 434. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 15. cím elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   [15  Nemzeti Programengedélyező Iroda] [ 203,6]  /-203,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 162,4]  /-162,4 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 41,2]  /-41,2 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 435. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 17. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   17  Nemzeti Külgazdasági Hivatal [2 307,0] 1 318,0 /-989,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások] [ 989,0]  /-989,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
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 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 436. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 47. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       47 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 6 216,0
 /+6216,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 437. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása [3 363,0]9 579,0
 /+6216,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 108,0] 9 324,0 /+6216,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 438. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
         4 Esztergom belváros szétválasztott rendszerű szennyvízelvezetésének kialakítása 
 150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/55. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 439. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
         4 Esztergom-Búbánatvölgy-Szamárhegy közműfejlesztése, vízellátás csatornázásának I. üte-
me  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/60. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (60. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 440. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
         4  Veszprém-lakótelepek környezetének javítása  300,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/116. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 441. Dr. Varga László képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
         4 Miskolci középmagas lakóépületek tűzvédelmi rendszerének kiépítése  1 
000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/131. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (116. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (131. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 442. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
         4 Hejőbába Pszichiátriai Otthon szennyvízkezelése  300,0 /+300,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/149. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 443. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
        4 Megújuló energiával működő fűtési rendszerek pályázati 
             támogatása  10 000,0 /+10000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  10 000,0 /+10000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (149. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 444. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
         4 Sárospatak-Vajdácska szennyvízhálózat kiépítése  600,0 /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/160. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 445. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
        5 Paneles technológiával készült lakóépületek rekonstrukciója 10 000,0
 /+10000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  10 000,0 /+10000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 242. (160. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 446. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása      
      1  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása     
         1  Békéltető testületek támogatása [ 200,0] 375,0 /+175.0 kiad./     
 [ 200,0] 375,0 /+175.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 447. Dr. Kupcsok Lajos és Szatmáry Kristóf képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok      200,0 kiad, 
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása      200,0 kiad. 
      1  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása      200,0 kiad. 
         1  Békéltető testületek támogatása [ 200,0] 300,0 /+100.0 tám./ 
 [ 200,0] 300,0 /+100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/369. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (369. sz. jav. - 11.§(7)), 833. (369. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.5. cím1. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 448. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása     
      1  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása      
         2  Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása [ 154,1] 308,8
 /+154.7 kiad./      
 [ 154,1] 308,8 /+154.7 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 449. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
14. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása 
       2  OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása [ 906,4]1 851,4
 /+945,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 3,4] 8,4 /+5,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 863,0] 1 763,0 /+900,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 40,0] 80,0 /+40,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (51. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/51. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 450. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
14. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása 
       3  ÁPB-k szakmai programjainak támogatása [ 147,5] 241,8 /+94,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 11,8] 26,8 /+15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 6,1] 10,4 /+4,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 129,6] 204,6 /+75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/23. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiz-
tonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 451. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 14. alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása      
       [5  Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok] [ 100,0]  /-
100.0 kiad./     
 [ 100,0]  /-100.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377. (23. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 452. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [9  Nemzetgazdasági programok] [ 536,6]  /-536,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 136,6]  /-136,6 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 400,0]  /-400,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 453. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  Nemzetgazdasági programok [ 536,6] 336,6 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/230. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (230. sz. jav. - 1.mell.I.fej.19. címúj2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 454. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [10  Szervezetátalakítási alap] [8 000,0]  /-8000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 455. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 7 900,0 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 000,0] 3 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/107. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 606. (107. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 456. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 7 100,0 /-900,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 000,0] 3 100,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/110. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 457. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 7 200,0 /-800,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [4 000,0] 3 200,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/111. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 555. (110. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556. (111. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 458. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 7 500,0 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/115. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 459. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 7 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/117. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 460. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 559. (115. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (117. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 4 000,0 /-4000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 461. Szabó Timea, Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 7 940,0 /-60,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú kiadások [4 000,0] 3 940,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/256. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 462. Scheiring Gábor és Jávor Benedek képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 904. (252. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. (252. sz. jav. - 

3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 5.mell.új19), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (256. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 903. (256. sz. 

jav. - 3.mell.11.g)igény.), pontjaiban foglaltakkal. 
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XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 4 000,0 /-4000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 000,0] 2 000,0 /-2000,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [4 000,0] 2 000,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/262. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 463. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 11. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok     
       [11  Magyar film támogatása] [2 000,0]  /-2000.0 kiad./   
 [2 000,0]  /-2000.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 464. Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 30. alcím 11. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok     
       [11  Magyar film támogatása] [2 000,0]  /-2000.0 kiad./     
                                                               [2 000,0]  /-2000.0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (262. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. címúj9.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/229. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 465. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      12 A tűzoltók elmaradt túlórapénzeinek kifizetése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 466. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 43. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     43  Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása [ 919,0] 819,0 /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 898,9] 798,9 /-100,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 709. (229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím11. alc1. jcs), 753. 
(229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), 867. (229. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.11. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (393. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc12. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/393. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság, az 
Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 467. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 47. alcím elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
     [47  Kötött segélyhitelezés] [ 585,2]  /-585.2 tám./ 
 [ 585,2]  /-585.2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 468. Dr. Bóka István és Márton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 48. alcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     48 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (273. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. 
(273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.5. címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 
840. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 810. (373. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/373. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 469. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 51. alcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     51  Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére  10,0 /+10,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/247. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet 

 470. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 105 330,5 /-20166,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 13 955,8 /-19536,1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 007,8] 737,2 /-270,6 kiad./ 
             2  Felújítás [ 560,0] 200,0 /-360,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (247. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9. cím), 797. (247. sz. jav. - 

1.mell.XXXI.fej.6. címúj6.ak), 875. (247. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 471. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 097,2 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 091,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/94. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 472. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 242,2 /-255,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 236,9 /-255,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/146. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 473. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 668. (94. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (146. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 467,2 /-30,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 461,9 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/147. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 474. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 197,2 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 191,9 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/148. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 475. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 297,2 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 291,9 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (147. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671. (148. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/152. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 476. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 347,2 /-150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 341,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/155. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 477. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 347,2 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 341,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/159. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (152. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 673. (155. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674. (159. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 478. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 124 697,2 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 32 691,9 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/161. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 479. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 124 897,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 32 891,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/162. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 480. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675. (161. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 676. (162. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 397,2 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 391,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/167. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 481. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 347,2 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 341,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/169. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 482. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 247,2 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 241,9 /-250,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (167. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (169. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681. (170. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/170. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 483. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 357,2 /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 351,9 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/172. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 484. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 124 597,2 /-900,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 32 591,9 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/176. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 661. (172. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (176. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 485. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 197,2 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 191,9 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/177. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 486. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 397,2 /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 391,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/178. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 487. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 469,2 /-28,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 463,9 /-28,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658. (177. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (178. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/189. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 488. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 442,2 /-55,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 436,9 /-55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/192. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 489. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 097,2 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 091,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/206. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683. (189. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (192. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím1. alcúj4jcs.új1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 678. (206. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 490. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 097,2 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 091,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/207. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 491. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 124 897,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 32 891,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/208. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 492. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím kiegészítését javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (207. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím1. alcúj4jcs.új1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 679. (208. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   1  Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása [125 497,2] 125 447,2 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 491,9] 33 441,9 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/184. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 493. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   2  Bűnügyi Főigazgatóság [5 678,4] 4 751,0 /-927,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 027,4] 100,0 /-927,4 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 494. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. NEMZETI ADÓ-  ÉS VÁMHIVATAL 
   3  Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet [1 408,2] 903,7 /-504,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 604,5] 100,0 /-504,5 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (184. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 495. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása [4 595,0] 2 632,6 /-1962,4 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 316,9] 3 231,8 /+2914,9 bev./ 
             1  Személyi juttatások [3 159,9] 4 473,7 /+1313,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 822,5] 1 183,6 /+361,1 kiad./ 
           3  Kölcsönök [ 11,0] 15,0 /+4.0 kiad./ 
 [ 11,0] 15,0 /+4.0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 496. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  226,4 /+226,4 tám./ 
           1  Működési költségvetés [2 374,0] 2 944,5 /+570,5 bev./ 
             1  Személyi juttatások [ 882,0] 1 514,6 /+632,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 226,3] 390,6 /+164,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 826,5] 100,0 /-726,5 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés  50,0 /+50,0 bev./ 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 104,2] 154,2 /+50,0 kiad./ 
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Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 497. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 5. cím 1. alcím elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
     [1  Magyar Állami Földtani Intézet] [ 404,0]  /-404,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 356,6]  /-356,6 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [ 378,4]  /-378,4 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 102,8]  /-102,8 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 279,4]  /-279,4 kiad./ 
           [3  Kölcsönök] [ 0,4]  /-0.4 kiad./ 
 [ 0,4]  /-0.4 bev./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 498. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 5. cím 2. alcím elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
     [2  Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet] [ 286,9]  /-
286,9 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 213,9]  /-213,9 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [ 254,2]  /-254,2 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 61,5]  /-61,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 185,1]  /-185,1 kiad./ 
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           [2  Felhalmozási költségvetés] [ 50,0]  /-50,0 bev./ 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 499. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  6  Magyar Energia Hivatal 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 454,0] 200,0 /-2254,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 500. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  6  Magyar Energia Hivatal 
           1  Működési költségvetés [3 400,0] 2 400,0 /-1000,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások [2 454,0] 1 454,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 324. (96. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj18. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/96. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 501. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  7  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [14 499,2] 499,2 /-14000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 502. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  7  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
           1  Működési költségvetés [27 471,3] 15 893,7 /-11577,6 bev./ 
             1  Személyi juttatások [9 344,0] 2 344,8 /-6999,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 293,0] 575,4 /-1717,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [14 499,2] 11 638,4 /-2860,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 043,6] 858,8 /-184,8 kiad./ 
             2  Felújítás [ 300,0] 249,8 /-50,2 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
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ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 503. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 8. cím elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  [8  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ] 
           [1  Működési költségvetés] [2 914,9]  /-2914,9 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [1 052,9]  /-1052,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 286,7]  /-286,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 485,3]  /-1485,3 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 86,0]  /-86,0 kiad./ 
           [3  Kölcsönök] [ 4,0]  /-4,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 504. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 10. cím elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   [10  Közlekedésbiztonsági Szervezet] [ 435,2]  /-435,2 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 260,9]  /-260,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 74,5]  /-74,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 99,8]  /-99,8 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
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Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 505. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 12. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 6 543,1 /-6429,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 4 000,0 /-4929,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [2 398,5] 898,5 /-1500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 506. Dr. Schiffer András és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 542,9 /-430,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [2 398,5] 1 968,5 /-430,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/233. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 415. (233. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 507. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Kál-Kisterenye közötti vasútvonal működésének visszaállítása és az állomások felújítása 
 1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/26. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 508. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése 
         1 Arnóti ipari park infrastuktúrájának átalakítása  55,0 /+55,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  55,0 /+55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/192. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (26. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (192. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 



- 231 - 

 509. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése 
         1 Ózd barnamezős ipari park kialakítása I. ütem  400,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/207. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 510. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    2  Ágazati célelőirányzatok     
       4  Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás[ 704,7] 604,7 /-100.0 kiad./      
 [ 704,7] 604,7 /-100.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 511. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (207. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [32  Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok][ 698,4]  /-
698,4 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 37,0]  /-37,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 661,4]  /-661,4 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 512. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím 33. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    2  Ágazati célelőirányzatok      
       [33  Infokommunikációs HITech Infrastruktúra és Innováció][ 146,1]  /-
146.1 kiad./      
 [ 146,1]  /-146.1 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 513. Ágh Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. 
alcím 33. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok      146,1 kiad, 
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    2  Ágazati célelőirányzatok      146,1 kiad. 
       33  Infokommunikációs HITech Infrastruktúra és Innováció [ 146,1]  /-
146.1 tám./  
 [ 146,1]  /-146.1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/387. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 514. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    2  Ágazati célelőirányzatok      
       [35  Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok][ 208,0]  /-
208.0 kiad./     
 [ 208,0]  /-208.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 515. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    2  Ágazati célelőirányzatok    
       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 13 220,0 /-2080,0 tám./     
 [15 300,0] 13 220,0 /-2080,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (387. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20. cím2. alc1. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 516. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     15 300,0 kiad, 
    2  Ágazati célelőirányzatok     15 300,0 kiad. 
       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 14 800,0 /-500,0 tám./ 
 [15 300,0] 14 800,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/274. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 517. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     15 300,0 kiad, 
    2  Ágazati célelőirányzatok     15 300,0 kiad. 
       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 15 173,0 /-127,0 tám./ 
 [15 300,0] 15 173,0 /-127,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 632. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc4. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (274. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4. címúj9.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 795. (275. sz. jav. - 1.mell.XXX.fej.új2.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/275. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 518. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     15 300,0 kiad, 
    2  Ágazati célelőirányzatok     15 300,0 kiad. 
       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 15 200,0 /-100.0 tám./      
 [15 300,0] 15 200,0 /-100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/401. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 519. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    2  Ágazati célelőirányzatok     
       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 15 200,0 /-100,0 tám./  
 [15 300,0] 15 200,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/402. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (401. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc2. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (402. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc5. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 520. Horváth András Tibor és dr. Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 6.jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      41  Turisztikai célelőirányzat 
          6 A Magyar Turizmus Zrt. nemzetközi marketing tevékenysége 5 000,0
 /+5000,0 tám./ 
               1  Működési költségvetés 
                     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,0
 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/103. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 521. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
2. alcím 41. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      41  Turisztikai célelőirányzat 
          6 Hajdúszoboszló multifunkcionális turisztikai központ 2 500,0
 /+2500,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 500,0 /+2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/80. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625. (103. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.2. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (80. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 522. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím 43. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok     
       [43  Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok] [ 47,0]  /-
47.0 kiad./    
 [ 47,0]  /-47.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 523. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    2  Ágazati célelőirányzatok     
       44  Digitális átállás [3 150,0] 150,0 /-3000.0 kiad./    
 [3 150,0] 150,0 /-3000.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 524. Horváth András Tibor és dr. Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 45. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       45 Kiemelt fürdővárosok (Bükfürdő, Eger, Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros) turisztikai att-
rakció fejlesztés  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/104. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fogyasztóvédelmi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 525. Horváth András Tibor és dr. Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 45. jogcím-
csoport új 3. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       45 Balaton Fejlesztési Tanács  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
         3 Elő- és utószezoniattrakció fejlesztések  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 
         4  Elő- és utószezoni attrakciókat segítő marketing tevékenység 1 000,0
 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/105. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (104. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (105. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 526. Hegedűs Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Informatikai feladatok 
       1  Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása[8 250,0]
 7 250,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 450,0] 5 450,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/24. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 527. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Informatikai feladatok 
       1  Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak  
           biztosítása [8 250,0] 4 000,0 /-4250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 450,0] 2 200,0 /-4250,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), 170. (24. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 531. (24. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 528. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
16. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Informatikai feladatok 
       1  Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása[8 250,0]
 6 850,0 /-1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 450,0] 5 050,0 /-1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/209. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 529. Dr. Schiffer András és Szilágyi Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVII. fejezet 16. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Informatikai feladatok 
       1  Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása[8 250,0]
 7 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 450,0] 5 950,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/249. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 530. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (209. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc14. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (249. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2. címúj17.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    3  Informatikai feladatok    
       [5  Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja] [1 050,0]  /-
1050.0 kiad./     
 [1 050,0]  /-1050.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 531. Hegedűs Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    3  Informatikai feladatok    
       5  Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja [1 050,0] 550,0 /-
500,0 tám./  
 [1 050,0] 550,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/24. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 532. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Ágazati szabályozási feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), 170. (24. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 526. (24. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       3  Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok [ 252,1] 120,0 /-
132,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 177,1] 45,0 /-132,1 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 533. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    7 200,0 tám, 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok    7 200,0 tám. 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [7 200,0] 7 877,5 /+677.5 kiad./ 
 [7 200,0] 7 877,5 /+677.5 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/45. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kül-
ügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 534. Riz Levente képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
16. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     7 200,0 kiad, 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok     7 200,0 kiad. 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [7 200,0] 5 200,0 /-2000.0 tám./  
 [7 200,0] 5 200,0 /-2000.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (45. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj5.jc), 
623. (45. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.2. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/384. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Számvevőszéki bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 535. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
         1 Kassa-Miskolc autópálya előkészítése, tervezésének megkezdése  900,0
 /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/150. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 536. Balla Gergő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
         2 Útfelújítások: Tiszaújváros - Kesznyéten - Kiscsécs - Girincs - Köröm - Sajóhídvég - Berzék 
- Bőcs Mezőcsát - Hejőpapi - Hejőbába - Nemesbikk - Sajószöged - Hejőbába - Mezőcsát - Gelej - 
Hejőkürt - Tiszatarján - Ároktő - Tiszadorogma  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (384. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 922. (384. sz. jav. - 

5.mell.új17.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (150. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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                  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/286. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kül-
ügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 537. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
         3  Útfelújítások: Szolnoki belvárosi Tisza híd megvalósítása 1 500,0
 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/30. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 538. Baráth Zsolt és Korondi Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 626. (286. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.2. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (30. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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         4 Útfelújítások: Az M4-es főút fő közlekedési út 2x2 sávú autóúttá történő fejlesztése  Buda-
pest-Abonyi elkerülő közötti Pilis, Monor elkerülő, Albertirsa- Cegléd közötti hiányzó szakaszok
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/338. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 539. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
         5 Útfelújítások: Cegléd-Tápiószöllős útszakasz Cegléd Budai út Cegléd Örkényi út 
 677,5 /+677,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  677,5 /+677,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/45. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kül-
ügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 540. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274. (338. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533. (45. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcs), 623. 
(45. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.2. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
       6 A Tarna-menti településeket összekötő alsóbbrendű út újraburkolása  850,0
 /+850,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  850,0 /+850,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/25. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 541. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok      
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [7 200,0] 
          8 Salgótarján-Szécsényi út (22 , sz. fő út)  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/353. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 542. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     7 200,0 kiad, 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok     7 200,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (25. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (353. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [7 200,0] 8 200,0/+1000.0 tám./     7 
200,0 kiad. 
          9 Salgótarjánban a Kővár út, a városból kivezető nyomvonal 1 000,0
 /+1000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/354. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 543. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
       4 Önkormányzati útfelújítások pályázati támogatása  14 955,0 /+14955,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  14 955,0 /+14955,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 544. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276. (354. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Közutak felújítása a Mezőkövesdi kistérségben  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/153. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 545. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár 
        4 26. sz. főút Putnok elkerülő szakasz építésének megkezdése [40 543,1]41 443,1
 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/205. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 546. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (153. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260. (205. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Esztergom-Búbánatvölgy-Szamárhegy útépítéseinek megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/59. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 547. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Új 10-es számú gyorsforgalmi főút megépítésének megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/61. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 548. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (59. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (61. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 M0 körgyűrű északi szektorának folytatása  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/78. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 549. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Vámospércsen a 48-as számú út rekonstrukciójának I. üteme  990,0
 /+990.0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                      2  Felújítás  990,0 /+990.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/81. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 550. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (78. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (81. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 A 42. számú főút Sárrétudvari-Biharnagybajom-Nagyrábé-Bihartorda-Sáp-Földes községek 
közötti szakaszának felújítása, korszerűsítése  800,0 /+800.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  2  Felújítás  800,0 /+800.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/83. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 551. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Bihartorda-Nagyrábé közötti útfelújítás  80,0 /+80,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 2  Felújítás  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/84. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 552. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (83. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (84. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Nádudvar-Hajdúszoboszló közötti útfelújítás  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/85. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 553. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4  Derecske-Hajdúszovát közötti útfelújítás  400,0 /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/88. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 554. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (85. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 225. (88. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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         4  Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti útfelújítás  600,0 /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/89. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 555. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
        4 Veszprém - belső körgyűrű folytatása (I. ütem)  900,0 /+900.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/110. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 556. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (89. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (110. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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         4 8-as út hajmáskéri kétszintű csomópontjának megépítése I. ütem  800,0
 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/111. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 557. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 83-as számú főút fejlesztése  900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/112. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 558. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (111. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (112. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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      2  Útpénztár 
         4 Devecser-Pusztamiske-Tapolca- közút kiépítése, Tapolca-Veszprém közút 77. számú főút-
vonallá kiépítése, a munkálatok megkezdése  900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/113. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 559. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Veszprém-belterületi utak fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/115. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 560. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc7. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 458. (115. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 8-as főút 2x2 sávossá tétele 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/1498/117. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 561. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
        4 A Jászárokszállás és Pusztamonostor közötti út felújítása  100,0
 /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/119. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 562. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (117. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (119. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár 
         4 A 3227. számú út Jászapáti-Jászkisér közötti szakaszának felújítása  650,0
 /+650,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               2  Felújítás  650,0 /+650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/120. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 563. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 A Jászboldogházát érintő 3125. számú út felújítása  420,0 /+420,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  420,0 /+420,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/122. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 564. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (120. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (122. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 A Jászdózsát érintő 32134. számú út felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/123. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 565. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 A Jásziványi 32132. számú bekötőút felújítása  420,0 /+420,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  420,0 /+420,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/124. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 566. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (123. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (124. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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       2  Útpénztár 
          4 A Jászjákóhalma-Jásztelek közötti 3232. számú út felújítása és szélesítése 
 550,0 /+550.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  550,0 /+550.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/125. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 567. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 A Jászkisér és Tiszasüly közötti 3225. számú út felújítása  640,0
 /+640.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  640,0 /+640.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/126. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 568. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (125. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (126. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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      2  Útpénztár 
         4 A Jászladány és Besenyszög közötti 3226. számú út felújítása  640,0
 /+640,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  640,0 /+640,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/127. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 569. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 A Jászladány és Jászalsószentgyörgy közötti 3226. számú út felújítása 
 350,0 /+350,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/128. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 570. Dr. Varga László képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (127. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (128. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Miskolc belterületi utak felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                   4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/134. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 571. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Nyék és Ládháza között vasúti átjáró kiépítése  40,0 /+40,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/145. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 572. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (134. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (145. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
           4 Sajóbábony-Sajóecseg összekötő út közvilágításának fejlesztése  250,0
 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/158. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 573. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Tiszakarád és Györgytarló között 6 km hosszúságú összekötő út építése 
 315,0 /+315,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  315,0 /+315,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/163. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 574. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241. (158. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243. (163. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Tiszakarád és Tiszabercel közötti összekötő út építése  292,0
 /+292,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                   4  Kormányzati beruházás  292,0 /+292,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/164. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 575. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
          4 Tiszakarád és Tiszacsermely közötti összekötő út építése  400,0
 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/165. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (164. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (165. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 576. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
        4 37. sz. főút négysávosításának folytatása  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/193. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 577. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
        4 Arnótot elkerülő útszakasz megépítése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/194. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248. (193. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (194. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 578. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Kesznyéten és Tiszalúc közötti bekötő út felújítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/195. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 579. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 M30-as Miskolc északi elkerülő út II. szakaszának befejezése  900,0
 /+900.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/196. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (195. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (196. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 580. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Miskolc Martin-kertváros Y híd építésének támogatása  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/197. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 581. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Nyékládháza és Mezőcsát közötti 3307. sz. út felújítása  600,0
 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/198. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (197. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (198. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 582. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Nyékládháza-Tiszacsege útvonal Mezőcsát belterületi szakasz felújítása 
 100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/199. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 583. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Sárospatak belvárosát elkerülő út megépítése I. fázis 1 000,0
 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/201. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (199. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (201. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 584. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal közúti felüljáró híd felújítása  40,0
 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/202. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 585. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 25. sz. főút fejlesztése  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/203. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (202. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (203. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 586. Dr. Varga László és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         4 26. számú főút négysávosításának folytatása Bánrévig  900,0
 /+900,0 tám./ 
                    2  Felhalmozási költségvetés 
                       3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/204. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 587. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
        5 M0 körgyűrű északi szektorának folytatása  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 259. (204. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 588. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 Pásztó-Galyatető - I. szakasz  400,0 /+400,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/136. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 589. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
          5 Eger-Egerszalók-Verpelét-Gyöngyös  650,0 /+650,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                      2  Felújítás  650,0 /+650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/137. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (136. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (137. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 590. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
          5 2507. út Mónosbél-Balaton közötti szakaszának felújítása  350,0
 /+350,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                  2  Felújítás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/138. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 591. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 Eger bekötő út (251. számú út) - Füzesabony körforgalomtól Maklárig lévő szakasz 
 400,0 /+400.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/139. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233. (138. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (139. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 592. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 2415. út Sirok-Tarnaszentmária-Verpelét közötti szakaszának felújítása 
 650,0 /+650.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  650,0 /+650.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/140. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 593. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 Gyöngyös város nyugati elkerülő út befejezése  850,0 /+850,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                    4  Kormányzati beruházás  850,0 /+850,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/141. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (140. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (141. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 594. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 31. út-Dormánd-Heves közötti útfelújítás első szakaszának 11.5 t-s burkolaterősítése, 2x1 
sávos keresztmetszetben  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                   4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/142. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 595. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 2402. út Selyp-Gyöngyöspata közötti szakaszának felújítása  812,0
 /+812.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  812,0 /+812.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/143. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (142. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (143. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 596. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 33. út-Füzesabony-Poroszló közötti első szakaszának 11.5 t-s burkolaterősítése, 2x1 sávos 
keresztmetszetben  400,0 /+400.0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/144. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 597. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       7 Albertirsai elkerülő út kiviteli tervek és elsajátítási költségek  20,0
 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/336. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (144. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (336. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 598. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  TEN-T pályázatok [8 500,0] 3 100,0 /-5400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [8 919,0] 3 519,0 /-5400,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 599. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       18  A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés [1 558,4]3 058,4
 /+1500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [1 450,9] 2 950,9 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/35. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de támogatási 
fejezeti főösszeget érint, ezért a határozathozatal I. szakaszába tartozik! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 622. (35. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.17. cím1. alc3. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 600. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       18  A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés [1 558,4] 490,0 /-
1068,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [1 450,9] 382,5 /-1068,4 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 601. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 37. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok      
       37  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
             feladatok [ 179,0] 137,3 /-41.7 kiad./ 
 [ 179,0] 137,3 /-41.7 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 602. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       51 Hozzájárulás a debreceni repülőtér fenntartásához  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/93. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 603. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       51 Mezőkövesd-Mezőkeresztes repülőtér logisztikai központtá fejlesztése I.ütem 
 500,0 /+500.0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/188. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286. (93. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287. (188. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 604. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport új 1. jogcím  fel-
vételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51  Kerékpárút építés 
         1  Kiskunfélegyháza várostáblától az Aranyhegyi Csárdáig  480,0
 /+480,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  480,0 /+480,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/72. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 605. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport új 1. jogcím  fel-
vételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Kerékpárút építés 
           1  Városi kerékpárút kiépítése a Kiskunfélegyháza várostáblától a Bercsényi és Mikszáth 
Kálmán utcán  190,0 /+190,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  190,0 /+190,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/73. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (72. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc7. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (73. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc7. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 606. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Kerékpárút építés 
         1  Tapolca-Balaton közötti kerékpárút/utak építése  100,0 /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/107. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 607. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Kerékpárút építés 
         1 Kerékpárút építése Ajka és Somló-hegy között, I. fázis  200,0
 /+200.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/108. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455. (107. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (108. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 608. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Vasútfejlesztés 
         1  Győr-Pápa Celldömölk vasút villamosításának I. üteme  900,0
 /+900.0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/109. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 609. Dr. Varga László képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Kerékpárút építés 
         1 Miskolcon, a városi hálózat összeköttetése agglomerációs településekkel (Arnót, Sajópálfa-
la, Gesztely, Hernádnémeti, Hernádkak, Alsózsolca, Felsőzsolca, Szirmabesenyő, Mályi, Nyéklád-
háza, Kistokaj)  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/132. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (109. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (132. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 610. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
     51 Vasútfejlesztés 
         1  Ózd-Kacincbarcika vasútvonalfejlesztés I. üteme  400,0 /+400,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/186. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 611. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Kerékpárút építés 
         1 Sárospatak-Kassa kerékpárút építésének folytatása  1 000,0 /+1000,0 tám. 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/200. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (186. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (200. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 612. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok [ 911,3] 311,3 /-
600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 236,4] 36,4 /-200,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 424,9] 24,9 /-400,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 613. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 Tatabánya, zárt csapvíz elvezető árok rekonstrukciója, II. ütem  150,0
 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/56. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (56. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 614. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 Tatabánya, nyílt csapvíz elvezető árkok rekonstrukciója, II. ütem  70,0
 /+70.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  70,0 /+70.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/57. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 615. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 911,3 
          4 P+R parkoló kialakítása a Határ úton a metróállomásnál  125,0
 /+125,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  125,0 /+125,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/68. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (57. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (68. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 616. Dr. Varga László képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 Miskolc-Lillafüred turisztikai fejlesztése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/130. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 617. Dr. Varga László képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 Miskolc-Tapolca többmedencés strandfürdő létesítése 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/133. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (130. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (133. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 618. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 Esztergom város-rehabilitáció I, ütem  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/58. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 619. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
        5 Kispest központjának területfejlesztése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/70. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 620. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (58. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (70. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat [4 738,8] 4 311,1 /-427,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 527,7] 100,0 /-427,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 621. Scheiring Gábor és Jávor Benedek képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Zöld beruházási rendszer  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
 4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/262. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 622. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 17. cím 
1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  17  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatások, ellentételezések 
       3  A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének 
költségtérítése [208 153,0] 206 653,0 /-1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (262. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/35. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 623. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Külképviseletek igazgatása [37 616,5] 36 939,0 /-677,5 tám./ 
           1  Működési költségvetés 6 694,4 bev. 
             3  Dologi kiadások [15 539,5] 14 862,0 /-677,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/45. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kül-
ügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 624. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Külképviseletek igazgatása [37 616,5] 34 116,5 /-3500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [15 539,5] 12 039,5 /-3500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (35. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533. (45. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcs), 539. 
(45. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 625. Horváth András Tibor és dr. Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Külképviseletek igazgatása [37 616,5] 32 616,5 /-5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [15 539,5] 10 539,5 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/103. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 626. Balla Gergő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Külképviseletek igazgatása [37 616,5] 36 116,5 /-1500,0 tám./ 
    1  Működési költségvetés 6 694,4 bev. 
             3  Dologi kiadások [15 539,5] 14 039,5 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/286. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kül-
ügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 627. Dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (103. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc41. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (286. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcsúj2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Információs Hivatal [8 248,1] 10 000,0 /+1751,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 736,7] 4 236,7 /+500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 927,8] 1 051,5 /+123,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [3 403,0] 4 351,2 /+948,2 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/287. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 628. Balla Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 6. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok     4 133,8 kiad, 
    6  Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések     4 133,8 kiad. 
       1  Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások[4 133,8]7 058,4
 /+2924.6 tám./ 
 [4 133,8] 7 058,4 /+2924.6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/364. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 629. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
fejezet 5. cím 9. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll 
       1  Államfői Protokoll kiadásai [ 286,2] 197,2 /-89,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 251,2] 162,2 /-89,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 823. (364. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 630. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    14  Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása     
       [1  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása] [ 87,5]  /-
87.5 tám./       
          [ 87,5]  /-87.5 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/288. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 631. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 14. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok     140,0 tám, 
    14  Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása     140,0 tám. 
       [2  Egyéb civil szervezetek támogatása] [ 140,0]  /-140.0 kiad./     
                                                                             [ 140,0]  /-140.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/212. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (212. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc14. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



- 291 - 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 632. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
       [1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés] [ 292,4]  /-292,4 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 633. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés      
       [2  Humanitárius segélyezés] [ 10,0]  /-10.0 tám./       
                             [ 10,0]  /-10.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc4. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc4. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 634. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok     10,0 tám, 
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés     10,0 tám. 
       [2  Humanitárius segélyezés] [ 10,0]  /-10.0 kiad./ 
 [ 10,0]  /-10.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 635. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 44. alcím elhagyását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok     14,0 tám, 
     [44  Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok] [ 14,0]  /-14.0 kiad./     14,0 tám. 
 [ 14,0] /-14.0 tám./      14,0 ki-
ad. 

 
 
 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím44. alc), 706. (348. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc18. jcs1. jc), 713. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc1. jcs2. jc), 747. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs8. jc), 748. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs13. jc), 749. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs16. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 706. 
(348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc18. jcs1. jc), 713. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc1. jcs2. jc), 747. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs8. jc), 748. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs13. jc), 749. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs16. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 636. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 47. alcím  felvéte-
lével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     47 Nemzetközi fejlesztési együttműködés  4 140,0 /+4140,0 tám./ 
  4 140,0 /+4140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 637. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 48. alcím  felvéte-
lével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     48 Magyar fejlesztési ügynökség létrehozásának előkészítése  54,9
 /+54,9 tám./  
 54,9 /+54,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

cím22. alc2. jcs), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. 

alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj47.alc), 839. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. 

alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezet 

 638. Ágh Péter és dr. Stágel Bence képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. 
fejezet 2. cím 7. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Közreműködői intézményrendszer támogatása[1 650,0] 1 550,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 214,1] 1 114,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/379. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bi-
zottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezet 

 639. Ertsey Katalin és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 574,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 1 031,5 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/226. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (379. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 
716. (379. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs2. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de támogatási 
fejezeti főösszeget érint, ezért a határozathozatal I. fázisában szerepel. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 640. (226. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. címúj1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 640. Ertsey Katalin és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása 
     1  Munkaügyi kormánybiztos  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/226. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 641. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  2  Állami szociális intézetek 
     2  Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális intézmény Köveshegyi Szociális Otthonjának rekonstruk-
ciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/179. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki 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 639. (226. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247. (179. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 642. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   4  Egyéb kulturális intézmények [3 663,0] 2 654,4 /-1008,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 905,1] 2 357,8 /-547,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 774,5] 628,8 /-145,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 870,6] 1 555,0 /-315,6 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kultu-
rális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 643. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb oktatási intézmények [3 084,4] 3 484,4 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 8,0] 308,0 /+300,0 kiad./ 
             2  Felújítás [ 73,4] 173,4 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/48. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 644. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb oktatási intézmények [3 084,4] 2 424,9 /-659,5 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380. (48. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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           1  Működési költségvetés [2 712,0] 1 617,2 /-1094,8 bev./ 
             1  Személyi juttatások [2 500,3] 1 777,1 /-723,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 672,9] 479,9 /-193,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 541,8] 1 703,7 /-838,1 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 645. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 3. alcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb oktatási intézmények [3 084,4] 3 334,4 /+250,0 tám./ 
         3  Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola tornatermének megépítése  250,0
 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/66. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 646. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   7  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal[8 085,6] 2 585,6 /-5500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [7 906,9] 2 406,9 /-5500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (66. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 647. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 8. cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   8  Betegjogi Intézet  455,0 /+455,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 648. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegé-
szítését javasolja a következő új 8. cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   8 Orvosrezidensek pályántartási pótléka  5 500,0 /+5500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 649. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 12. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  12  Művészeti intézmények 



- 299 - 

       3 Jászság Népi Együttes Víz utcai székházának felújítása  60,0
 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/129. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 650. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 12. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  12  Művészeti intézmények 
      3 Kassai Thália Színház felújításának támogatása  25,0 /+25,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/175. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 651. Szilágyi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   13  Nemzeti Sport Intézet és Nemzeti Sportközpontok[3 594,4] 3 994,4 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 250,6] 3 650,6 /+400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (129. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (175. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/37. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi 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. 
 
 
 652. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 14. cím új 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  14  Országos Mentőszolgálat 
     2 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 9 156,0
 /+9156,0 bev./ 
           1  Működési költségvetés  
              1  Személyi juttatások [15 414,3] 19 414,3 /+4000,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 070,7] 5 127,0 /+1056,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [5 850,6] 7 350,3 /+1499,7 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 653. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 16. cím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   16  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[15 012,9] 15 383,8 /+370,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 296,6] 667,5 /+370,9 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (37. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc7. jcs), 735. (37. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc25. jcs), 736. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcs), 782. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím30. alc26. jcs6. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 654. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 16. cím 
módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   16  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[15 012,9] 5 442,5 /-9570,4 tám./ 
           1  Működési költségvetés [4 784,0] 2 614,0 /-2170,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [12 662,9] 4 560,0 /-8102,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 377,5] 1 254,2 /-2123,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [3 087,1] 1 687,8 /-1399,3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 334,2] 228,5 /-105,7 kiad./ 
             2  Felújítás [ 38,6] 29,4 /-9,2 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 655. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Támogatás a Szolnoki indóház megvásárlásához  80,0 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/50. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (50. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 656. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         5 Tápiószőlős – késő középkori falu régészeti feltárása  20,0
 /+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/34. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 657. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója I. ütem  690,0
 /+690.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  690,0 /+690.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/92. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (34. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (92. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 658. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Onga nagyközség művelődési házának felújítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/177. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 659. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Regéci vár felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/178. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 485. (177. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (178. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 660. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása  40,0 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/44. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 661. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Boldogkői vár felújítása  140,0 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/172. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (44. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 483. (172. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 662. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Oktatási beruházások  67,0 /+67,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  67,0 /+67,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/28. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 663. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Püspökladány tagiskolai, tagóvodai intézmények épületeinek felújítása 
 690,0 /+690,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  690,0 /+690,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/86. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379. (28. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (86. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 664. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  5 óvoda komplex fejlesztése Sárrétudvari  240,0 /+240,0 tám./  
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  240,0 /+240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/87. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 665. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  Hajdúböszörmény Szociális Szolgáltató Központ kialakítása  180,0
 /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  180,0 /+180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/90. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (87. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (90. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 666. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6  Bölcsödebővítési beruházások 
         1 Bölcsődebővítés- és felújítási program Tatabányán  II. ütem  150,0
 /+150,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 2  Felújítás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/63. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 667. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Bölcsödelétesítési beruházások 
         1  Bölcsödelétesítés Kispesten  200,0/+200,0 tám./
  
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/67. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (63. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (67. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 668. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai  400,0
 /+400,0 tám./ 
        1 Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola felújítása 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/94. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 669. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása 
            1 Arnóti Óvoda építése és az általános iskola felújítása  255,0
 /+255,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                     1  Intézményi beruházási kiadások  255,0 /+255,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/146. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 471. (94. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 472. (146. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 



- 309 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 670. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Oktatási beruházások 
         1  Cigándi iskolai sportudvar kialakítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/147. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 671. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Turisztikai létesítmények fejlesztésének támogatása 
         1  Diósgyőri Vár Strandfürdő bővítése  300,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/148. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (147. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (148. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 672. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása 
         1 Kisgyőr Általános Iskola fejlesztésének I. üteme  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/152. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 673. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása 
         1 Mezőkövesdi Szent László Gimnázium felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/155. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (152. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (155. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 674. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása 
          1 Sály Általános Iskola korszerűsítése      150,0        /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/159. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 675. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása  800,0 /+800,0 tám./ 
        1  Sátoraljaújhely Petőfi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/161. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (159. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 478. (161. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 676. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása 
         1  Sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola rekonstrukciója
  600,0 /+600.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/162. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 677. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Közintézmények akadálymentesítésének támogatása 
          1  Pálházi közintézmények akadálymentesítése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/184. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (162. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (184. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 678. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Oktatási intézmények beruházásának támogatása 
         1 Általános iskolák felújítása a Mezőkövesdi kistérségben  400,0
 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/206. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 679. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Fűtéskorszerűsítést szolgáló beruházások támogatása 
          1 Felsőzsolcai közintézmények fűtéskorszerűsítése  600,0 /+600,0 tám./           
2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/208. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (206. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (208. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 680. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Sportlétesítmények fejlesztésének támogatása 
         1 Miskolci Szentpéteri kapui Papp József sportpálya felújítása  100,0
 /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/167. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 681. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Sportlétesítmények fejlesztésének támogatása 
         1 Abaújszántó Város Sport- és Rendezvénycsarnoka építésének megkezdése 
 250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480. (167. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 482. (170. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/170. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 682. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Sportlétesítmények fejlesztésének támogatása 
            1 Kazincbarcika Városi Sportcsarnok építésének megkezdése  900,0
 /+900,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/176. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 683. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Sportlétesítmények fejlesztésének támogatása 
         1 Szerencsi Tanuszoda fűtésének és melegvíz-ellátásának napkollektorokkal történő korszerű-
sítése  28,0 /+28,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  28,0 /+28,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 484. (176. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 



- 316 - 

 
 Indokolás a T/1498/189. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 684. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Vidéki várak, kastélyok felújítása 
         1  Abaújdevecseri csorna Kastély felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  2  Felújítás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/169. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 685. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     3 525,0 kiad, 
    2  Normatív finanszírozás     3 525,0 kiad. 
       1  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata [3 525,0] 3 
825,0 /+300.0 tám./  
 [3 525,0] 3 825,0 /+300.0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (189. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (169. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (296. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/296. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 686. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     3 525,0 kiad, 
    2  Normatív finanszírozás     3 525,0 kiad. 
       1  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata [3 525,0] 4 
230,0 /+705.0 tám./  
 [3 525,0] 4 230,0 /+705.0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/326. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 687. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     2 650,0 kiad, 
    2  Normatív finanszírozás     2 650,0 kiad. 
       11  Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) [2 650,0] 2 350,0 /-
300.0 tám./      
                             [2 650,0] 2 350,0 /-300.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/217. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 923. (217. sz. jav. - 

5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 
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 688. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    2  Normatív finanszírozás     
       11  Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) [2 650,0] 2 350,0 /-
300,0 tám./      
                             [2 650,0] 2 350,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/221. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 689. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       1  A kisgyemekkori fejlődést oktató szakképzés  78,0 /+78,0 tám./ 
 78,0 /+78,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/218. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (221. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 924. (221. sz. jav. - 

5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846. (218. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 690. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 3. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása [ 21,0] 50,0 /+29,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 691. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 3. 
alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása [ 21,0] 40,0 /+19,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 4,6] 23,6 /+19,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/342. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 692. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 3. alcím 35. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  felvé-
telével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása [ 21,0] 51,0 /+30,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 692. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs3. jc), 794. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 912. (225. sz. jav. - 5.mell.11.a)), 913. (225. sz. 

jav. - 5.mell.11.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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             2  Szakkollégiumi Kiválósági Központok  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 693. Osztolykán Ágnes, Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       18  Érettségi vizsga lebonyolítása [1 000,0] 800,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/213. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 694. Dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4  Közoktatási feladatok támogatása 
         20 Emeltszintű érettségi megszervezése  1 400,0 /+1400,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 690. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs3. jc), 794. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 912. (225. sz. jav. - 5.mell.11.a)), 913. (225. sz. 

jav. - 5.mell.11.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szüksé-
ges! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (213. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 918. (213. sz. jav. - 

5.mell.12.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/359. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 695. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 600,0 /-46,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/302. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 696. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 4. alcím 27. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       27  Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók 
közoktatási ellátásának támogatása [ 89,0] 109,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 10,0] 30,0 /+20,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 279. (359. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, mivel azonban a 
kiadási előirányzat nem került meghatározásra, ezért fejezeti főösszeget érint és a módosító javasla-
tot a határozathozatal I. fázisában szerepeltetjük. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 699. (302. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc40. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (295. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím7. alc3. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/295. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 697. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program [ 859,6] 1 048,2 /+188,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 478,6] 667,2 /+188,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/299. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 698. Szávay István és Zagyva György Gyula képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       39  A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása[ 300,0] 600,0
 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 100,0] 400,0 /+300,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/339. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (299. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 699. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 4. alcím 40. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     300,0 tám, 
    4  Közoktatási feladatok támogatása     300,0 tám. 
       40  Kisiskolák újraindítása [ 300,0] 346,0 /+46.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/302. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 700. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       41 Füzesabonyi választókerület 24 települési önkormányzatának a támogatása 
 360,0 /+360,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  360,0 /+360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/27. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 701. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 695. (302. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (27. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       41 Egész napos iskolai programok támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
 300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/397. számon. 
 
A módosító javaslatot:az Oktatási bizottság 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 702. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       41 Kisiskolák és intézményi társulások támogatása  700,0 /+700,0 tám./ 
  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/398. számon. 
 
A módosító javaslatot:az Oktatási bizottság 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 703. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 5. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
       15  „Útravaló” ösztöndíj program [1 284,6] 1 700,0 /+415,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 990,6] 1 406,0 /+415,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (397. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 827. (398. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 704. Osztolykán Ágnes és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 5. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
       15  „Útravaló” ösztöndíj program [1 284,6] 2 650,0 /+1365,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 200,0] 280,0 /+80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 54,0] 75,6 /+21,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 40,0] 118,4 /+78,4 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 990,6] 2 176,0 /+1185,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/280. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 705. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 5. 
alcím 18. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
      18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
         1  Határon túli oktatási feladatok támogatása [ 556,0] 834,0 /+278,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 808. (280. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú kiadások [ 237,1] 515,1 /+278,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/344. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 706. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 5. alcím 18. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
      18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
         1  Határon túli oktatási feladatok támogatása [ 556,0] 600,8 /+44,8 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 707. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 5. 
alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      10,0 kiad, 
    5  Egyéb feladatok támogatása      10,0 kiad. 
       22  Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági felada-
tok koordinálása [ 10,0] 15,0 /+5.0 tám./  
 [ 10,0] 15,0 /+5.0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szüksé-
ges. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 635. 
(348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím44. alc), 713. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc1. jcs2. jc), 747. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs8. jc), 748. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs13. jc), 749. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs16. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (328. sz. jav. - 1.mell.X.fej.10. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/328. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 708. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 5. 
alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      20,0 kiad, 
    5  Egyéb feladatok támogatása      20,0 kiad. 
       23  Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása [ 20,0] 25,0 /+5.0 tám./  
 [ 20,0] 25,0 /+5.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/322. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 709. Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 20. cím 11. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       [1  Filmszakmai támogatások] [ 175,0]  /-175,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/229. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (322. sz. jav. - 1.mell.X.fej.10. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (229. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc11. jcs), 753. 
(229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), 867. (229. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.11. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 710. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 13. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Művészeti tevékenységek 
       5  Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok [1 104,0]2 300,0
 /+1196,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 927,1] 2 123,1 /+1196,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 711. L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Művészeti tevékenységek 
       6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  50,0 /+50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  13,5 /+13,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  436,5 /+436,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/372. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (372. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc19. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 712. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok [ 512,1] 312,1 /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/255. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 713. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 15. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
         [2  Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése] [ 68,8] 
 /-68,8 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
           [3  Dologi kiadások] [ 40,0]  /-40,0 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [2  Felújítás] [ 28,8]  /-28,8 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 
717. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), 718. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), 734. (255. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 635. 
(348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím44. alc), 706. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc18. jcs1. jc), 747. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs8. jc), 748. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs13. jc), 749. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs16. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 714. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      68,0 kiad, 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok      68,0 kiad. 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása      68,0 kiad. 
         [1  Gyermek és ifjúsági célú pályázatok] [ 68,0] /-68.0 tám./      68,0 ki-
ad. 
                                                                               [ 68,0]  /-68.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/255. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 715. Ágh Péter és dr. Stágel Bence képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 15. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok      
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása      
         1  Gyermek és ifjúsági célú pályázatok [ 68,0] 102,0 /+34,0 tám./ 
 [ 68,0] 102,0 /+34,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/379. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 717. (255. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), 718. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), 734. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím23. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (379. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2. cím7. alc2. jcs), 716. 
(379. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs2. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bi-
zottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 716. Ágh Péter és dr. Stágel Bence képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 15. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         2  Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok [ 89,3] 155,3 /+66,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 72,1] 138,1 /+66,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/379. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bi-
zottsága, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 717. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása[ 132,0] 857,0 /+725,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú kiadások [ 126,7] 851,7 /+725,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/255. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (379. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2. cím7. alc2. jcs), 715. 
(379. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 714. (255. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 718. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), 734. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím23. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



- 332 - 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 718. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 16. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
       5  Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele [ 347,0] 90,0 /-257,0 tám./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 257,0]  /-257,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/255. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 719. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    8 672,0 tám, 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok    8 672,0 tám. 
       1  Oltóanyag beszerzés [8 672,0] 4 672,0 /-4000,0 kiad./     
            [8 672,0] 4 672,0 /-4000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/352. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 714. (255. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 717. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), 734. (255. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (352. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 793. 
(352. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 720. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
         2 Gyermekgyógyászati szakrendelő kialakítása Kispesten  37,5
 /+37,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  37,5 /+37,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/65. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 721. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
        2 A jászberényi Szent Erzsébet Kórház működési költségeinek támogatása 
 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/118. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (65. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (118. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 722. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
         2 Kisforgalmú gyógyszertárak működési támogatása  450,0 /+450,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  450,0 /+450,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/151. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 723. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
        2 Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ bővítése, felújítása  80,0
 /+80,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/156. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (151. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (156. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 724. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
         2 Pálházi Egészségügyi Központ bővítése  90,0 /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  90,0 /+90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/157, 166. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 726. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
        2 Szerencsi közintézmények fűtésének, melegvíz-ellátásának és légkondicionálásának korsze-
rűsítése  49,0 /+49,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  49,0 /+49,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/191. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (157. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (191. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 727. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    1 750,0 tám, 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok    1 750,0 tám. 
       16  Mentőgépjármű és eszközbeszerzés [1 750,0] 3 500,0 /+1750,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 728. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     150,0 tám, 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok     150,0 tám. 
       17  Légimentés eszközpark fejlesztés [ 150,0] 1 000,0 /+850,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 729. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       19 Berettyóújfalu - CT beszerzéssel összefüggő kiadások  200,0
 /+200,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                  3  Dologi kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/82. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 730. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      19 Az egészségtudatosság fokozása  250,0 /+250,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 731. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolják a következő új 20. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       20 Országos környezet-egészségügyi térkép létrehozása  100,0
 /+100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (82. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 732. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolják a következő új 52. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      52 Kríziskezelő program  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
 5 000,0 /+5000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 733. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 23. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [3 355,9] 2 855,9 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 2 645,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/254. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (254. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. címúj1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 734. Kukorelly Endre és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 23. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [3 355,9] 3 155,9 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 2 945,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/255. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 735. Szilágyi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
23. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     15,0 tám, 
    23  Sporttevékenység támogatása     15,0 tám. 
       25  Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások [ 15,0] 115,0 /+100.0 kiad./     
                                                                                             [ 15,0] 115,0 /+100.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/37. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 714. (255. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 717. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), 718. (255. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (37. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc7. jcs), 651. (37. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.13. cím), 736. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcs), 782. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. 

jcs6. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi 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. 
 
 
 736. Szilágyi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
24. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása[5 121,3] 5 
321,3 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 108,6] 308,6 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/37. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi 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. 
 
 
 737. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
24. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és 
            fenntartása [5 121,3] 121,3 /-5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][5 000,0]  /-5000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (37. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc7. jcs), 651. (37. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.13. cím), 735. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc25. jcs), 782. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. 

jcs6. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 738. Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása[5 121,3] 6 
371,3 /+1250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [5 000,0] 6 250,0 /+1250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/376. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 739. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         4 Tatabányai labdarúgóstadion-világítás kiépítése  170,0 /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  170,0 /+170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/64. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 821. (376. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (64. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc9. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 740. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
          4 Kispesti Sportcsarnok felépítése  625,0 /+625,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  625,0 /+625,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/69. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 741. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
        4  Kiskunfélegyháza Honvéd Sporttelep sportcentrummá történő fejlesztése  50,0
 /+50,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/71. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (69. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (71. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 742. Dr. Varga László képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         4 Diósgyőri stadion rekonstrukciójának folytatása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/135. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 743. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4 jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
       4 NBI-es labdarúgó csapatok és megyei jogú városok labdarúgó stadionjaiban beléptető rend-
szer kiépítése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/185. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (185. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 744. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
        4 A Szent István Egyetem által fenntartott, Jászberényben működő jégpálya befedése                   
100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/121. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 745. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      14 Szolnoki Máv sportlétesítmények megvásárlása, felújítása  800,0
 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/31. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (121. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (31. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 746. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       15 Szolnoki vizi centrum megtervezése  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/29. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 747. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok      
         [8  Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány] [ 30,0]  /-30.0 kiad./     30,0 tám. 
 [ 30,0] /-30.0 tám./      30,0 ki-
ad. 

 
 
 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (29. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 635. 
(348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím44. alc), 706. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc18. jcs1. jc), 713. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím15. alc1. jcs2. jc), 748. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs13. jc), 749. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs16. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 748. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 1. jogcím-csoport 13. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok     
         13  A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány [ 30,0] 110,0
 /+80.0 kiad./ 
 [ 30,0] 110,0 /+80.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 749. Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 1. jogcím-csoport 16. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok      
         [16  British Council Hungary] [ 2,0]  /-2.0 tám./ 
 [ 2,0]  /-2.0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 635. 
(348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím44. alc), 706. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc18. jcs1. jc), 713. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím15. alc1. jcs2. jc), 747. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs8. jc), 749. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs16. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc2. jcs), 635. 
(348. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím44. alc), 706. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc18. jcs1. jc), 713. (348. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím15. alc1. jcs2. jc), 747. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. jcs8. jc), 748. (348. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím26. alc1. jcs13. jc), pontjaiban foglaltakkal. 



- 347 - 

 Indokolás a T/1498/348. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 750. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 1. jogcím-csoport 19. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      120,0 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      120,0 kiad. 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok      120,0 kiad. 
         19  Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása [ 120,0] 190,0
 /+70.0 tám./       
 [ 120,0] 190,0 /+70.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/293. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 751. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 1. jogcím-csoport 19. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      120,0 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      120,0 kiad. 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok      120,0 kiad. 
         19  Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása [ 120,0] 180,0
 /+60.0 tám./    
 [ 120,0] 180,0 /+60.0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (293. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (334. sz. jav. - 1.mell.X.fej.10. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/334. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 752. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk 
         fenntartott intézmények támogatása   
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok    
         1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [1 035,0] 4 300,0 /+3265.0 kiad./    
 [1 035,0] 4 300,0 /+3265.0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 753. Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok     
         1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [1 035,0] 4 010,0 /+2975.0 kiad./   
                                                                               [1 035,0]4 010,0 /+2975.0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (229. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc11. jcs), 709. 
(229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím11. alc1. jcs), 867. (229. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.11. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/229. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 754. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 26. 
alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása    
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok   
         1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [1 035,0] 4 535,0 /+3500.0 tám./     
 [1 035,0] 4 535,0 /+3500.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/407. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 755. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     59,0 tám, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     59,0 tám. 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok     59,0 tám. 
         3  Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapít-
vány [ 59,0] 129,0/+70.0 kiad./     59,0 
tám. 
                                                              [ 59,0] 129,0 /+70.0 tám./      59,0 kiad. 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 813. (407. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 690. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 692. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 794. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 912. (225. sz. jav. - 5.mell.11.a)), 913. (225. sz. 

jav. - 5.mell.11.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 756. Dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok   
         3  Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapít-
vány [ 59,0] 127,0 /+68.0 kiad./   
 [ 59,0] 127,0 /+68.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/360. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 757. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím  
felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
         12 Várpalotai Trianon Múzeum  50,0 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (360. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 266. (300. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/300. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 758. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 20. jogcím  felvé-
telével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk 
         fenntartott intézmények támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
        20 Politikatörténeti Közhasznú Alapítvány  218,0 /+218,0 kiad./ 
  218,0 /+218,0 tám./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 759. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 12. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      
      12  Szociális alapítványok, közalapítványok      
         1  Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása[ 208,8]
 228,8 /+20,0 kiad./      
  [208,8] 228,8 /+20,0 tám./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (291. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/291. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 760. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 12. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      
      12  Szociális alapítványok, közalapítványok       
         1  Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása[ 208,8]
 228,8 /+20,0 tám./ 
 [ 208,8] 228,8 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/316. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 761. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 12. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      277,9 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      277,9 kiad. 
      12  Szociális alapítványok, közalapítványok      277,9 kiad. 
         4  Hajléktalanokért Közalapítvány [ 277,9] 287,9 /+10.0 tám./ 
 [ 277,9] 287,9 /+10.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (316. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/40. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 762. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 12. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      277,9 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      277,9 kiad. 
      12  Szociális alapítványok, közalapítványok      277,9 kiad. 
         4  Hajléktalanokért Közalapítvány [ 277,9] 311,9 /+34.0 tám./ 
 [ 277,9] 311,9 /+34.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/306. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 763. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 12. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     
      12  Szociális alapítványok, közalapítványok       
         5  Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány[ 238,0]
 260,0 /+22.0 tám./  
 [ 238,0] 260,0 /+22.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (40. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc8. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (306. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/308. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 764. Dr. Iván László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 12. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      21,7 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      21,7 kiad. 
      12  Szociális alapítványok, közalapítványok      21,7 kiad. 
         6  Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány [ 21,7] 50,0 /+28.3 tám./ 
 [ 21,7] 50,0 /+28.3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/368. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 765. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 13. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      25,4 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      25,4 kiad. 
      13  Egészségügyi alapítványok, közalapítványok      25,4 kiad. 
         1  Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány [ 25,4] 50,0 /+24.6 tám./ 
 [ 25,4] 50,0 /+24.6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406. (308. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 824. (368. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/307. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 766. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 13. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      33,4 kiad, 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      33,4 kiad. 
      13  Egészségügyi alapítványok, közalapítványok      33,4 kiad. 
         2  Beteg Gyermekekért Alapítvány [ 33,4] 60,0 /+26.6 tám./ 
 [ 33,4] 60,0 /+26.6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/292. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 767. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 13. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása       
      13  Egészségügyi alapítványok, közalapítványok     
         2  Beteg Gyermekekért Alapítvány [ 33,4] 60,0 /+26,6 tám./ 
 [ 33,4] 60,0 /+26,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (307. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (292. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/310. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 768. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 26. alcím 13. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      
      13  Egészségügyi alapítványok, közalapítványok      
         3  Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány[ 29,1]
 40,0 /+10,9 tám./  
 [ 29,1] 40,0 /+10,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/309. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbizton-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 769. Szávay István és Novák Előd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
        1 Magyarok Világszövetsége  474,0 /+474,0 tám./ 
  474,0 /+474,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/320. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (310. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (309. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 



- 357 - 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 770. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 30. alcím 22. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      22  Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         [2  Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottsá-
gok támogatása] [ 143,4]  /-143,4 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 40,0]  /-40,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,8]  /-10,8 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 5,0]  /-5,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 87,6]  /-87,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/211. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 771. Egyed Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 22. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      22  Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         3 Állatvédelmi alapítványok támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (211. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc14. jcs), 772. 
(211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc23. jcs2. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (13. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/13. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 772. Dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 30. alcím 23. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      
      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek   
         [2  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesü-
letek, bizottságok támogatása] [ 717,9]  /-717,9 tám./     
 [ 717,9]  /-717,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/211. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális 
bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 773. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 24. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      24  Egészségügy  társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         2 Magyar Rákellenes Liga támogatása  30,0 /+30,0 tám./ 
  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/385. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (211. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc14. jcs), 770. 
(211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc22. jcs2. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 825. (385. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 774. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 25. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek   
         1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása[ 138,0]
 148,0 /+10.0 kiad./ 
 [ 138,0] 148,0 /+10.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/41. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 775. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 25. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása    
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége[ 150,0] 160,0 /+10.0 tám./    
 [ 150,0] 160,0 /+10.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/41. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (41. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3. cím), 775. (41. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs2. jc), 776. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs3. jc), 777. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím30. alc25. jcs4. jc), 778. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (41. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3. cím), 774. (41. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs1. jc), 776. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs3. jc), 777. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím30. alc25. jcs4. jc), 778. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 776. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 25. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása     
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek       
         3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége [ 150,0] 160,0
 /+10.0 tám./      
 [ 150,0] 160,0 /+10.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/41. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 777. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 25. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [ 150,0] 160,0
 /+10.0 tám./    
     [ 150,0] 160,0 /+10.0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (41. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3. cím), 774. (41. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs1. jc), 775. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs2. jc), 777. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím30. alc25. jcs4. jc), 778. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (41. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3. cím), 774. (41. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs1. jc), 775. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs2. jc), 776. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím30. alc25. jcs3. jc), 778. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/41. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 778. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 25. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása    
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei [ 62,6] 72,6
 /+10.0 tám./      
     [ 62,6] 72,6 /+10.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/41. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 779. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása    
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek      
         8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete [ 25,0] 50,0 /+25,0 tám./ 
 [ 25,0] 50,0 /+25,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (41. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3. cím), 774. (41. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs1. jc), 775. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs2. jc), 776. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím30. alc25. jcs3. jc), 777. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs4. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (315. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/315. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 780. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 11. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek      
         11  Magyar Máltai Szeretetszolgálat [ 193,7] 250,0 /+56,3 tám./  
 [ 193,7] 250,0 /+56,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/313. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 781. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 12. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása     
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         12  Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat [ 17,8] 25,0 /+7,2 tám./  
 [ 17,8] 25,0 /+7,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/312. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (313. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (312. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 782. Szilágyi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 26. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása   
      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek      
         6  Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása [ 57,3] 157,3
 /+100.0 tám./   
 [ 57,3] 157,3 /+100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/37. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi 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. 
 
 
 783. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 35. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     3 500,0 bev,    26 500,0 tám. 
     35  Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez[30 000,0] 50 000,0 /+20000.0 kiad./     
                                                                                           [26 500,0] 46 500,0 /+20000.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/216. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (37. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc7. jcs), 651. (37. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.13. cím), 735. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc25. jcs), 736. (37. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 822. (216. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 784. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 46. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     46  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás[13 000,0] 18 
000,0 /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 8,0] 5 008,0 /+5000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 785. Dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
46. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     46  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás[13 000,0] 18 
000,0 /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [12 992,0] 17 992,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/79. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (79. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 



- 365 - 

 
 
 786. Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 52. alcím  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     52 A kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ in-
tézmény részére a felhalmozott adósságállománya kifizetésére  275,0
 /+275,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  275,0 /+275,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/75. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 787. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  21  Családi támogatások 
     1  Családi pótlék [357 726,0] 393 498,6 /+35772,6 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 788. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (75. sz. jav. - 1.mell.X.fej.5. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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  21  Családi támogatások 
     1  Családi pótlék [357 726,0] 364 699,0 /+6973,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/311. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 789. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 21. cím 
4. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  21  Családi támogatások 
     4  Gyermeknevelési támogatás [13 782,0] 16 000,0 /+2218,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/355. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 790. Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 22. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    2  Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
       6  Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka [31 308,0]42 055,2
 /+10747,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/314. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (311. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (355. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (314. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 791. Sneider Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 22. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       1  Közgyógyellátás [19 500,0] 21 400,0 /+1900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/356. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az If-
júsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 792. Szilágyi György, Hegedűs Lorántné és Balla Gergő képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 22. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       [3  Terhesség-megszakítás] [ 500,0]  /-500,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/16. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 793. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 22. cím 
3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (356. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 



- 368 - 

  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       [3  Terhesség-megszakítás] [ 500,0]  /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/352. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 794. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet kiegészítését javasolják a következő új 32. cím új 3 jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       3  PANKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért  104,0
 /+104,0 kiad./ 
 104,0 /+104,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL fejezet 

 795. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXX. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 2. cím  felvételével: 
 
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (352. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 719. 
(352. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 690. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 692. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. 

alc2. jcs3. jc), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 912. (225. sz. jav. - 5.mell.11.a)), 913. (225. sz. jav. - 

5.mell.11.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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   2 Ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fejlesztése  127,0 /+127,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/275. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL fejezet 

 796. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
   5  KSH Népességtudományi Kutató Intézet [ 96,1] 146,1 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 15,3] 65,3 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/298. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 797. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXI. fejezet 6. cím kiegészítését javasolják a következő új 6. alcím  felvételével: 
 
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Fenntarthatósági Főosztály létrehozására  10,0 /+10.0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/247. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (275. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264. (298. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (247. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9. cím), 469. (247. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25. címúj51.alc), 875. (247. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

 798. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 42,4] 742,4 /+700,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/220. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 799. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 42,4] 82,4 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 33,4] 62,6 /+29,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,0] 19,8 /+10,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/294. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szüksé-
ges. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 801. (220. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím3. alc1. jcs), 
848. (220. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (294. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 800. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. Fejezet 
13. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       6  Lendület Program [ 887,5] 1 089,9 /+202,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 375,0] 535,0 /+160,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 99,5] 141,9 /+42,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/392. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 801. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 13. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 436,0] 5 627,0 /+191,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/220. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (392. sz. jav. - 1.mell.X.fej.10. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (220. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím2. alc3. jcs), 
848. (220. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 802. Samu Tamás Gergő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 1. 
cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  1  Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    1  Devizahitelek kamatelszámolásai 
      1  Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszá-
molásai 
         2  EBB hitelek kamatelszámolásai [13 159,7] 12 409,7 /-750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/8. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Európai ügyek bizottsága, 
a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 803. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 1. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  1  Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    1  Devizahitelek kamatelszámolásai 
      1  Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszá-
molásai 
         2  EBB hitelek kamatelszámolásai [13 159,7] 6 359,7 /-6800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/38. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (8. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc19. jcsúj2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (38. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím4. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet 

 804. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 609 300,0 /+247300,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 805. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 421 063,0 /+59063,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 806. Scheiring Gábor és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 507 000,0 /+145000,0 bev./ 
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 Indokolás a T/1498/246. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 807. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 388 000,0 /+26000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/253. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 808. Osztolykán Ágnes és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 363 365,4 /+1365,4 bev./ 

 
  Indokolás a T/1498/280. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizotság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 830. (246. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 882. (246. 

sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím1. alc), 883. (246. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím2. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (253. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.új 4. cím), 831. (253. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 832. (253. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (280. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím5. alc15. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 809. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 364 791,0 /+2791,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/358. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 810. Dr. Bóka István és Márton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 365 000,0 /+3000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/373. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 811. Dr. Semjén Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 367 363,2 /+5363,2 bev./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (358. sz. jav. - 1.mell.X.fej.8. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (373. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. címúj48.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/377. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 812. Lázár János és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 362 988,8 /+988,8 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/386. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 813. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [362 000,0] 365 500,0 /+3500,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/407. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (377. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc4. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (386. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1. cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754. (407. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 814. Tarlós István képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 
1. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     7  Bányajáradék [83 000,0] 87 000,0 /+4000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/279. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 815. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 8. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     8  Játékadó [48 574,2] 48 974,2 /+400,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/406. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 816. Szabó Rebeka képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 9. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    9  Ökoadó 
       2  Környezetterhelési díj [9 500,0] 13 784,7 /+4284,7 bev./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (279. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 921. (279. sz. jav. - 

5.mell.új17.), 925. (279. sz. jav. - 5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 866. (406. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.1. cím), 868. (406. sz. 

jav. - 1.mell.LXVII.fej.24. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/243. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 817. Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 
9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    9  Ökoadó 
       2  Környezetterhelési díj [9 500,0] 10 195,5 /+695,5 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/250. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 818. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 
9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    9  Ökoadó 
       2  Környezetterhelési díj [9 500,0] 11 316,2 /+1816,2 bev./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 340. 
(243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. jcs), 343. (243. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 350. (243. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alc10. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc20. jcs), 320. 
(250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc11. jcs), 323. (250. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc16. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím2. alc), 300. (258. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.15. cím), 321. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc13. jcs), 322. (258. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc14. jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/258. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 819. Jávor Benedek, Szilágyi László és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    9  Ökoadó 
       2  Környezetterhelési díj [9 500,0] 11 010,0 /+1510,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/259. sz. összefüggéseit a 284. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/259. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 820. Jávor Benedek és Szabó Rebeka képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 1. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    9  Ökoadó 
       2  Környezetterhelési díj [9 500,0] 11 021,0 /+1521,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/263. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (263. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.14. cím), 327. (263. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj18. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 821. Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [2498 300,0] 2499 550,0 /+1250,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/376. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 822. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [2498 300,0] 2518 300,0 /+20000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/216. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 823. Balla Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [878 000,0] 880 924,6 /+2924,6 bev./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738. (376. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783. (216. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím35. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/364. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 824. Dr. Iván László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [878 000,0] 878 028,3 /+28,3 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/368. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 825. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [878 000,0] 878 030,0 /+30,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/385. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 628. (364. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím6. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764. (368. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs6. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (385. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc24. jcsúj2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 826. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [878 000,0] 878 700,0 /+700,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/396. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 827. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [878 000,0] 878 700,0 /+700,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/398. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 828. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [878 000,0] 878 150,0 /+150,0 bev./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (396. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 908. (396. sz. jav. - 

3.mell.16.e)eb)), 911. (396. sz. jav. - 5.mell.új11.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702. (398. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/408. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 829. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fe-
jezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1359 000,0] 1881 000,0 /+522000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 830. Scheiring Gábor és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1359 000,0] 1524 000,0 /+165000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/246. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (408. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc7. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (246. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 882. (246. 

sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím1. alc), 883. (246. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím2. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 831. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1359 000,0] 1365 250,0 /+6250,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/253. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 832. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 
4. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     4  Lakossági illetékek [88 200,0] 89 700,0 /+1500,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/253. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 833. Dr. Kupcsok Lajos és Szatmáry Kristóf képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLII. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  5  Költségvetési befizetések 
     1  Központi költségvetési szervek [26 527,2] 26 627,2 /+100,0 bev./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (253. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.új 4. cím), 807. (253. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 832. (253. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (253. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.új 4. cím), 807. (253. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 831. (253. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (369. sz. jav. - 11.§(7)), 447. (369. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/369. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 834. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fe-
jezet 6. cím elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
   [6  Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel] [78 000,0] 
 /-78000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 835. Scheiring Gábor, Vágó Gábor és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 6. cím elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
   [6  Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel] [78 000,0] 
 /-78000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/251. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki 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 874. (251. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.1. cím8. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 836. Hegedűs Lorántné és Novák Előd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XLII. fejezet 34. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  34  Kormányzati rendkívüli kiadások 
    2  Pénzbeli kárpótlás 
       [2  Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás] [1 852,5]  /-
1852,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/321. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 837. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fe-
jezet 35. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
      8 Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyát biztosító költségvetési 
           támogatás  599 321,9 /+599321,9 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 838. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fe-
jezet 35. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    2  Egészségbiztosítási Alap támogatása 
       4  Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz [636 970,0]654 970,0
 /+18000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (321. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14. cím1. alc), 25. (321. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.14. cím2. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 839. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 36. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  36  Nemzetközi elszámolások kiadásai 
    [2  Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység] 
       [1  IDA alaptőke-hozzájárulás] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 840. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 36. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  36  Nemzetközi elszámolások kiadásai 
    [2  Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység] 
       [2  IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása] [ 99,1] 
 /-99,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 840. (273. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. 

alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 841. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 36. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  36  Nemzetközi elszámolások kiadásai 
    [2  Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység] 
       [3  Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz][ 35,0]  /-
35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 842. Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 36. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  36  Nemzetközi elszámolások kiadásai 
   [ 2  Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység] 
       [4  EU Szomszédsági Beruházási Eszköz] [ 93,2]  /-93,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc3. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. 

alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 842. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. 

alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/273. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 843. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fe-
jezet 38. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  38  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra meghatározott beruházáshoz 
kapcsolódó 2011. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 100%-nak az elengedése 
 316,7 /+316.7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/106. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 844. Talabér Márta, dr. Bóka István és Szedlák Attila képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLII. fejezet 38. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvételé-
vel: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  38  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós Programra létrehozott céltársulás 2011. 
évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése  158,3 /+158.3 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (273. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím47. alc), 515. (273. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 632. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. cím22. alc1. jcs), 633. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. 

cím22. alc2. jcs), 636. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj47.alc), 637. (273. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5. címúj48.alc), 839. (273. sz. 

jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc1. jcs), 840. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. alc2. jcs), 841. (273. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.36. cím2. 

alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (106. sz. jav. - 76.§új(3)), 19. (106. sz. jav. - 76.§új(4)), 
32. (106. sz. jav. - 1.mell.I.fej.21. cím1. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/374. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet 

 845. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. 
fejezet 1. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  1  Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
    1  Értékesítési bevételek 
      3 Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 
            származó bevétel  12 000,0 /+12000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 846. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
         1  Az MNV Zrt, tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések[14 374,0]14 296,0 /-
78.0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (374. sz. jav. - 76.§új(3)), 852. (374. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2. cím3. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (218. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/218. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 847. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
         1  Az MNV Zrt, tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések[14 374,0]14 224,0 /-
150.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/219. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 848. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
         1  Az MNV Zrt, tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések[14 374,0]13 483,0 /-
891.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/220. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (219. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 914. (219. sz. jav. - 

5.mell.11.d)), 916. (219. sz. jav. - 5.mell.11.úje)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (220. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím2. alc3. jcs), 
801. (220. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím3. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 849. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
         1  Az MNV Zrt, tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések[14 374,0]14 274,0 /-
100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/222. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 850. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
         1  Az MNV Zrt, tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések[14 374,0]14 344,0 /-
30.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/224. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (222. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 915. (222. sz. jav. - 

5.mell.11.d)igény.), 917. (222. sz. jav. - 5.mell.11.újg)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (224. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 920. (224. sz. jav. - 

5.mell.új17.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 851. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. 
fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
         1  Az MNV Zrt, tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések[14 374,0]13 933,0 /-
441.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 852. Talabér Márta, dr. Bóka István és Szedlák Attila képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    3  A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 
       5  Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
 [7 500,0] 7 341,7 /-158,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/374. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 690. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 692. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. 

alc2. jcs3. jc), 794. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 912. (225. sz. jav. - 5.mell.11.a)), 913. (225. sz. jav. - 5.mell.11.b)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (374. sz. jav. - 76.§új(3)), 844. (374. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.38. címúj2. alc.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 394 - 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 853. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. 
fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       [5  Állami ingatlanvagyon felmérése] [3 000,0]  /-3000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK feje-

zet 

 854. Font Sándor képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fejezet 
1. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  1  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 
    1  Értékesítési bevételek 
      1  Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 
         1  Termőföld értékesítésből származó bevételek[2 450,0] 3 300,0 /+850,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/378. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.17. cím), 329. (378. sz. jav. 

- 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc2. jcs), 337. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 341. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc19. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülé-
sén egyetért, a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 855. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fejezet 1. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  1  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 
    2  Hasznosítási bevételek 
       1  Haszonbérleti díj [5 500,0] 13 750,0 /+8250,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 856. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fe-
jezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan vásárlás 
         1  Termőföld vásárlás [ 950,0] 100,0 /-850,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. 

alc1. jcs1. jc), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 857. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fejezet 2. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan vásárlás 
         1  Termőföld vásárlás [ 950,0] 3 300,0 /+2350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 858. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fe-
jezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan vásárlás 
         2  Egyéb ingatlanok vásárlása [ 50,0] 10,0 /-40,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. 

alc1. jcs), 859. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím2. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 859. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fejezet 2. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    2  Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
       3  Egyéb vagyonkezelési kiadások [ 50,0] 550,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/335. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 860. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fe-
jezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    3  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       1  Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja[ 100,0] 30,0 /-70,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (335. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. címúj14.alc.), 288. (335. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), 330. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc5. jcs), 336. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc13. jcs), 
344. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc6. jcs), 345. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc8. jcs), 346. (335. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 352. (335. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alcúj11.jcs), 855. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.1. cím2. 

alc1. jcs), 857. (335. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2. cím1. alc1. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 861. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIV. fe-
jezet 2. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    3  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       [3  Állami ingatlanvagyon felmérés] [1 500,0]  /-1500,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 862. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII. 
fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     3  Közfoglalkoztatás kiadásai [64 000,0] 85 000,0 /+21000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 863. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII. 
fejezet 35. cím módosítását javasolják: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
   35  Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada [187 700,0] 183 
200,0 /-4500,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
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 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 864. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII. 
fejezet 36. cím módosítását javasolják: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
   36  Költségvetési támogatás [64 000,0] 68 500,0 /+4500,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 865. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXV. fejezet 4. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatás 
     2  Egyéb támogatások [1 237,9] 1 437,9 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/237. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Külügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális 
bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (237. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11. cím), 401. (237. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 866. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXVII. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   1  Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása [3 
025,3] 3 425,3 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/406. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 867. Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let LXVII. fejezet 11. cím elhagyását javasolják: 
 
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   [11  Filmek gyártásának támogatása] [ 800,0]  /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/229. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 868. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXVII. fejezet 24. cím 
módosítását javasolja: 
 
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   24  Játékadó NKA-t megillető része [8 691,8] 9 091,8 /+400,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/406. számon. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 815. (406. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím8. alc), 868. (406. 

sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.24. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (229. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc11. jcs), 709. 
(229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím11. alc1. jcs), 753. (229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 815. (406. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím8. alc), 866. (406. 

sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.1. cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 869. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     1  Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1826 746,1] 1714 246,1 /-112500,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 870. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    2  Biztosítotti nyugdíjjárulék 
       1  Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék [720 870,1] 790 870,1 /+70000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 871. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    2  Biztosítotti nyugdíjjárulék 
       1  Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék [720 870,1] 684 870,1 /-36000,0 bev./ 
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Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 872. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     8  Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel[450 821,9]380 821,9 /-
70000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 873. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 1. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     8  [Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó 
          bevétel]Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyát biztosító költségvetési 
          támogatás [450 821,9] 599 321,9 /+148500,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 874. Scheiring Gábor, Vágó Gábor és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     8  [Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel] 
         Névleges egyéni számlák fedezeti alapja [450 821,9] 528 821,9 /+78000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/251. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 875. Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet LXXI. fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     9 Névleges egyéni számlák nyilvántartási rendszerének és szervezetének létrehozása 
 307,1 /+307.1 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/247. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 876. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       1  Öregségi nyugdíj [2009 391,3] 2039 391,3 /+30000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 835. (251. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (247. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9. cím), 469. (247. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25. címúj51.alc), 797. (247. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.6. címúj6.ak), pontjaiban foglaltakkal. 
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Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 877. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      4  Egyösszegű méltányossági kifizetések 
         2  Egyszeri segély [ 500,0] 750,0 /+250,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 878. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fe-
jezet 2. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      6 Kegyeleti támogatás  340,0 /+340,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 879. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [5 141,7] 5 014,2 /-127,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 967,7] 1 877,2 /-90,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 642,6] 618,1 /-24,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 125,3] 4 112,8 /-12,5 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 880. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 5. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     2  Igazgatási szervek [16 414,4] 5 591,7 /-10822,7 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 100,0] 60,0 /-40,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [11 419,1] 3 979,6 /-7439,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 021,9] 1 022,3 /-1999,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 073,4] 649,8 /-1423,6 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
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ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 881. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     1  Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [153 713,7] 135 713,7 /-18000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 882. Scheiring Gábor és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
LXXII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     1  Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [153 713,7] 73 720,7 /-79993,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/246. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 883. Scheiring Gábor és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék [441 979,2] 211 972,2 /-230007,0 bev./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (246. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 830. (246. 

sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 883. (246. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím2. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/246. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 884. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. 
fejezet 1. cím 6. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       6  Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz [636 970,0]654 970,0
 /+18000,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/53. sz. összefüggéseit a 8. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/53. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 885. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 8. alcím  felvéte-
lével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     8 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 19 628,0
 /+19628,0 bev./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (246. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 830. (246. 

sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 882. (246. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím1. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 886. Hegedűs Lorántné, dr. Apáti István és Bödecs Barna képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
       1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [563 712,1] 583 340,1 /+19628,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/32. sz. összefüggéseit a 14. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 887. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [81 115,9] 85 115,9 /+4000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 888. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [81 115,9] 90 885,9 /+9770,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 889. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [81 115,9] 111 115,9 /+30000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 890. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
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         2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem [17 966,2]21 384,2
 /+3418,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 891. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         5  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás[5 780,2] 6 380,2 /+600,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 892. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         15  Mentés [24 561,4] 28 961,4 /+4400,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 893. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [563 712,1] 593 712,1 /+30000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 894. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását java-
solják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [563 712,1] 607 082,1 /+43370,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 895. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [563 712,1] 683 712,1 /+120000,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 896. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 19. jogcím  felvételével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         19  Mozgó szakorvosi szolgálat  700,0 /+700,0 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 897. Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         5  Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása [5 100,0] 6 800,0 /+1700,0 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/154. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 898. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 5. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 615,5] 10 539,5 /-6076,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [11 191,7] 5 594,1 /-5597,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 817,9] 1 424,4 /-1393,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 651,7] 3 566,8 /+915,1 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 899. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. fejezet 5. 
cím 2. alcím elhagyását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     [2  Igazgatási szervek] [2 023,6]  /-2023,6 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 511,5]  /-511,5 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [ 30,0]  /-30,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,8]  /-6,8 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [2 498,3]  /-2498,3 kiad./ 
 
Lásd a T/1498/357. sz. összefüggéseit a 6. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (154. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3. cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/357-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, 
az Egészségügyi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

2. számú melléklet: A központi alrendszer mérlege 

 900. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 2. számú melléklet módosítá-
sát javasolják: 
 
A törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez nem nyújtható be módosító javaslat! A központi alrend-
szer mérlegét a törvényjavaslat előterjesztője az elfogadott módosításoknak megfelelően az egysé-
ges javaslatban korrigálja. 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 901. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. jogcím címe mó-
dosítását javasolja: 
 
„1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális és egészségügyi alapel-
látási feladatai” 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 902. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. jogcím igénybe-
vétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladata-
ihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, 
igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a muzeá-
lis intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést és az egészség-
ügyi alapellátást szolgáló feladatok.” 
 
Lásd a T/1498/281. sz. összefüggéseit a 11. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/281. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 903. Szabó Timea, Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. jogcím g) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/ 
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályo-
zott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali 
ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali 
intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy ren-
delkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátri-
ai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, 
geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, aki-
nek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál 
a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak 
száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul 
vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. Az autiz-
mus miatt szociálisan rászorult személyek esetében a normatíva 150%-a illeti meg az intézményt.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/256. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (256. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 461. (256. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 904. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. jogcím b) 
pont bc) alpont bcb) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 650] 690 800 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 905. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. jogcím 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [468 350] 499 300 forint/férőhely” 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 905. (252. 

sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 5.mell.új19), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. 

sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 

5.mell.új19), pontjaiban foglaltakkal. 
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 906. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. jogcím a) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [494 100] 562 100 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 907. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. jogcím b) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
„b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [268 200] 400 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. 

sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. (252. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 907. (252. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 

5.mell.új19), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. 

sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. (252. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 926. (252. sz. jav. - 

5.mell.új19), pontjaiban foglaltakkal. 
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 908. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. jogcím e) pont eb) 
alpont elhagyását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
e) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok/ 
 
„eb) [A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott középfokú oktatási in-
tézményekben megszervezett 2011. évi középszintű érettségi vizsgáztatás, valamint a szakmai 
vizsgáztatás megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a középszintű érettségi vizsga vo-
natkozásában a középiskolákban a 12. évfolyamos – a 13 évfolyammal működő középiskolák-
ban a 13. évfolyamos – tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási statisztikai 
tényleges létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a szakiskolákban – beleértve a speciális 
szakiskolákat is –, továbbá a szakképzési kimenő évfolyamokon tanulók 2010/2011. tanévi nyi-
tó (október 1-jei), közoktatási statisztikai tényleges létszáma. A támogatás kizárólag a Közokt. 
tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe.]” 

 
 
 Indokolás a T/1498/396. számon. 
 
A módosító javaslatot:az Oktatási bizottság 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 909. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. jogcím e) pont 
ec) alpont elhagyását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
e) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok/ 
„[ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 750 forint/fő/év 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, 
gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív peda-
gógiai nevelési-oktatási intézményekben az általános műveltséget megalapozó iskolai évfo-
lyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 
1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.]” 

 
 
 Indokolás a T/1498/390-2. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (396. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 826. (396. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), 911. (396. sz. jav. - 5.mell.új11.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (390-1. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 95. (390-1. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 930. (390-4. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), 929. (390-3. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 

megosztása 

 910. Bagdy Gábor és Tarlós István képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
pont III. pont igénybevétel feltételei 4. pont g) pont módosítását javasolják: 
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkén-
ti értékhatár forintban:/ 
 
„ g) főváros (kerületekkel együtt) [52 985] 54 998” 
 
/Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az érték-
határ a B)/II. b) pont szerinti fajlagos összeg másfélszerese és e törvény 3. melléklet 12., 13. pont 
szerinti ellátott, a 15. c)-f), 16. a) pont szerinti tanulók, a 16. c), d), ea) és 17. a) pontokból a közép-
iskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, illetve kollégiumban elhelyezettek – a 
3. melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított 2011. 
évi – együttes száma szorzatának a település 2010. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével 
tovább nő./ 

 
 Indokolás a 
T/1498/363. számon. 

 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 911. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 11. pont  felvételével: 
 
„11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása 
 
Előirányzat 588,0 millió forint/év 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó. 
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A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszervezett 
2010. évi középszintű érettségi vizsgán résztvevők létszáma alapján, az érettségi vizsga megszerve-
zéséhez, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)  Korm. ren-
delet alapján. 
 
b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
Előirányzat 192,0 millió forint/év 
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatási intézmé-
nyekben szervezett 2010. évi szakmai vizsgák lebonyolításához. 
Az a)-b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - a pénzügyminisz-
ter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormány-
zati miniszter egyetértésével - 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/396. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 912. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 11. pont 
a) alpont módosítását javasolják: 
 
/11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/ 
 
„a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 
 Előirányzat:  [3 750,0] 3858.0 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (396. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 826. (396. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.2. cím2. alc), 908. (396. sz. jav. - 3.mell.16.e)eb)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 690. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 692. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. 

alc2. jcs3. jc), 794. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 913. (225. sz. 

jav. - 5.mell.11.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 913. Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 11. pont 
b) alpont módosítását javasolják: 
 
/11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/ 
 
„b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatá-
sa 
Előirányzat:  [3 420,0] 3520.0 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/1498/225. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 914. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 11. pont d) alpont módosítását javasolják: 
 
/11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/ 
 
„d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
 Előirányzat: 800,0 millió forint/év 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott intézményekben a különleges gondosko-
dást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken: 
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neve-
léséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanu-
lók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 
[- a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 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, 
- 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, 
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai neve-
lésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatásához.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (225. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 690. (225. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcs), 692. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc35. jcsúj2jc), 755. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. 

alc2. jcs3. jc), 794. (225. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.új32.címúj3jcs), 851. (225. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 912. (225. sz. 

jav. - 5.mell.11.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/219. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 915. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 11. pont d) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
 Előirányzat: 800,0 millió forint/év/ 
 
„Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott intézményekben a különleges gondos-
kodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken: 
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neve-
léséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanu-
lók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 
- a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 27. 
§-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett fel-
zárkóztató oktatáshoz, 
- az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán, 
- 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[, 
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai 
nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támo-
gatásához].” 

 
 
 Indokolás a T/1498/222. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (219. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 847. (219. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 916. (219. sz. jav. - 5.mell.11.úje)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (222. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 849. (222. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 917. (222. sz. jav. - 5.mell.11.újg)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 916. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 11. pont kiegészítését javasolják a következő új e) pont  felvételével: 
 
„e) A szakiskolában szervezett felzárkóztató oktatás támogatása 
 
Előirányzat: 150,0 millió forint 
 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészí-
tett helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/219. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 917. Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 11. pont kiegészítését javasolják a következő új g) pont  felvételével: 
 
„g) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai 
nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
 
Előirányzat: 100,0 millió forint 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott intézményekben a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, 
illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásához.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/222. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (219. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 847. (219. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 914. (219. sz. jav. - 5.mell.11.d)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (222. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 849. (222. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), 915. (222. sz. jav. - 5.mell.11.d)igény.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 918. Osztolykán Ágnes, Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet 12. pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
„12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
Előirányzat:  [2 400,0] 2 600,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1498/213. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 919. Mesterházy Attila képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészí-
tését javasolják a következő új 17. pont  felvételével: 
 
„17. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi bu-
szok beszerzése 
 
Előirányzat: 4350,0 millió forint 
 
Támogatást igényelhet: 
a) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú kistér-
ségi társulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; 
b) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú kis-
térségi társulás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztésére, 
melyek megfelelnek az e törvény 8. számú mellékletének III. Többcélú kistérségi társulások támo-
gatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; 
c) az e törvény 8. számú mellékletének III. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő 
többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz 
beszerzésére. 
Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont esetén 
30,0 millió forint. 
A b) pont szerinti támogatások esetén előnyben részesülnek azon pályázók, melyek - a Ttv. 8 ., 9. 
vagy 16. §-a alapján létrejött - intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás formájában tartják 
fenn a közoktatási intézményt. 
A c) pont szerinti támogatás esetében előnyben részesülnek azon pályázók, melyek a többcélú kis-
térségi társulás által fenntartott közoktatási intézményébe bejáró gyermekek/tanulók szállítására kí-
vánják használni a beszerzendő közösségi buszt. 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (213. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 693. (213. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím4. alc18. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Felhatalmazást kap az önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a nemzeti 
erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével - 2011. február 28-
áig rendeletben állapítsa meg.” 
 
Lásd a T/1498/54. sz. összefüggéseit a 2. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/54-12. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 920. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet kiegészítését javasolják a következő új 17. pont  felvételével: 
 
„„17. Kiemelt közoktatási körzetek támogatása 
Előirányzat: 30,0 millió forint.” 
Az előirányzat a hátrányos szociális helyzetű aszociális környezetből érkező gyermekek felzárkóz-
tatásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik 
vállalják, hogy megkezdik az ún. kiemelt közoktatási körzetek előkészítését, hogy 2012-től már a 
leghátrányosabb helyzetű sok tanulási zavarral küzdő tanulót oktató iskolák illetve kistérségek 
módszertanilag és szervezésileg felkészüljenek a rájuk háruló plusz-feladatok kezelésére.  
Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy a támogatás elosz-
tásának részletes szabályait - az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzat-
okért felelős miniszter véleményének kikérésével - 2011. április 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/224. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 921. Tarlós István képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését 
javasolják a következő új 17. pont  felvételével: 
 
„17. A Moszkva tér felújításának és a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésének támogatá-
sa 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (224. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 850. (224. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2. cím1. alc4. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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Előirányzat: 3 000,0 millió forint 
 
Az előirányzat nyújt fedezetet a Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai 
fejlesztésének, a budai fonódó villamoshálózat kiépítésének, valamint a fogaskerekű felújításának 
és Moszkva térre való behozatalának támogatására. 
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a támogatás felhasználásá-
nak részletes szabályairól.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/279. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 922. Riz Levente képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését ja-
vasolják a következő új 17. pont  felvételével: 
 
„17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 
 
Előirányzat: 2 000,0 millió forint 
 
Az előirányzatból 1200,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának 
kerületi hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 
2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről 
szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. Rendelet szerinti 1616/06. számú KSH által készített „Jelentés az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A 
támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a 
burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését 
célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátá-
sára szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa 
építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott te-
rületek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, 
a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósu-
ló útburkolásra fordítható. 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendsze-
rű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2007. december 31-
ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rend-
szerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja. 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a kedvezményezett térségekről 
szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérsé-
gekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen utak 
aránya - a 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) 
Korm. Rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű 2006. december 30-i 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (279. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 814. (279. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.1. cím7. alc), 925. (279. sz. jav. - 5.mell.új18), pontjaiban foglaltakkal. 
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állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 60%-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti 
meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd 
burkolattal való ellátására szolgál. 
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e 
jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz 
beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy 
egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/384. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Számvevőszéki bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 923. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet kiegészítését javasolják a következő új 18. pont  felvételével: 
 
„18. Pályakezdő pedagógusok célzott béremelése 
 
Előirányzat: 300,0 millió forint 
 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok - a pedagógus-életpályamodell első elemeként és a várható 
infláció kétszeresének összegében- az általuk fenntartott közoktatási intézményekben foglalkozta-
tott azon pályakezdő közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. Rendeletben 
meghatározottak szerint a gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesz-
nek részt. 
Felhatalmazást kap a közoktatásért felelős miniszter, hogy a támogatás elosztásának részletes szabá-
lyait - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - 2011. április 15-éig rende-
letben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/217. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (384. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 534. (384. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 687. (217. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím2. alc11. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 924. Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet kiegészítését javasolják a következő új 18. pont  felvételével: 
 
„18. Pályakezdő pedagógusok célzott béremelése 
Előirányzat: 300,0 millió forint 
 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok - a pedagógus-életpályamodell első elemeként és a várható 
infláció kétszeresének összegében - az általuk fenntartott közoktatási intézményekben foglalkozta-
tott azon pályakezdő közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehatásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendeletben 
meghatározottak szerint a gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesz-
nek részt. 
Felhatalmazást kap a közoktatásért felelős miniszter, hogy a támogatás elosztásának részletes szabá-
lyait - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - 2011. április 15-éig rende-
letben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/221. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 925. Tarlós István képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését 
javasolják a következő új 18. pont  felvételével: 
 
„18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támo-
gatása 
 
Előirányzat: 1 000,0 millió forint 
 
Az előirányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szaka-
szai karbantartásának támogatására. 
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a támogatás felhasználásá-
nak részletes szabályairól.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (221. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 688. (221. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím2. alc11. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (279. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 814. (279. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.1. cím7. alc), 921. (279. sz. jav. - 5.mell.új17.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/279. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 926. Szilágyi Péter képviselő és társai a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését 
javasolják a következő új 19. pont  felvételével: 
 
„19. Óvodáztatási támogatás 
 
Előirányzat: 780,0 millió forint/év 
 
Az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülő-
jének jár, akinek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a és külön kormányrendelet alapján meg-
állapították. 
A támogatás igénylése és elszámolása a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint törté-
nik.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

7. számú melléklet: Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 

előadó-művészeti szervezetek támogatása 

 927. Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata 1. 
pont b) pont 1. színház módosítását javasolja: 
 
„b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása(1) 
ELŐIRÁNYZAT: 5 574,7 millió forint 
millió forint 
Helyi önkormányzatok és intézmények   Művészeti ösztönző rész- 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 87. (252. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 98. (252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), 460. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 904. (252. 

sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)fajl.), 905. (252. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 906. (252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 907. (252. sz. jav. - 

3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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hozzájárulás 
 
Balatonfüred Város Önkormányzata – Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. 
  [101,0] 51,0 
 
(1) A művészeti ösztönző részhozzájárulás színházakra lebontott összege az Emtv. 16. §-ának (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint került megállapításra. 
Szorzók: 
– opera előadások:   3,0 
– klasszikus operett előadások:   1,2 
– balett,- és táncelőadások:   2,0 
– gyermek- és ifjúsági előadások:   1,4 
– stúdió előadások:   2,0 
– bábszínházi előadások:   0,8” 

 
 
 Indokolás a T/1498/371. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 928. Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata 1. 
pont b) pont 46. színház módosítását javasolja: 
 
/b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása(1) 
ELŐIRÁNYZAT: 5 574,7 millió forint 
millió forint 
Helyi önkormányzatok és intézmények   Művészeti ösztönző rész- 
hozzájárulás/ 
 
„Veszprém Megyei Önkormányzat – Veszprémi Petőfi Színház   [92,3] 142,3 
 
(1) A művészeti ösztönző részhozzájárulás színházakra lebontott összege az Emtv. 16. §-ának (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint került megállapításra. 
Szorzók: 
– opera előadások:   3,0 
– klasszikus operett előadások:   1,2 
– balett,- és táncelőadások:   2,0 
– gyermek- és ifjúsági előadások:   1,4 
– stúdió előadások:   2,0 
– bábszínházi előadások:   0,8” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 928. (371. sz. jav. - 7.mell.előir.1.b)46.), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/371. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 929. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész módosítását 
javasolja: 
 
„1. Pedagógiai szakszolgálat 
 
ELŐIRÁNYZAT: [5 100,0] 3 409,8 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200 000] 802 315 forint/fő/év 
 
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai 
szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. mellékletének 16. ba) pontja alá tartozó óvodai 
nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 
16. bb) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat és a 16. bc) pont alá tartozó fejlesztő 
felkészítési feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai 
munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási 
statisztikai tényleges, illetve 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munka-
időre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 33. § (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a 
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben (a továbbiakban: 4/2010. (I. 
19.) OKM rendelet) foglaltak szerint szervezik meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/390-3. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 927. (371. sz. jav. - 7.mell.előir.1.b)1.), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (390-1. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 95. (390-1. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 909. (390-2. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 930. (390-4. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 930. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését 
javasolja a következő új 4. pont  felvételével: 
 
„4. Szakmai, informatikai feladatok támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 3 688,7  millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 230 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, gimná-
ziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pe-
dagógiai nevelési-oktatási intézményekben az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyam-
okon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) köz-
oktatási statisztikai létszáma alapján. A támogatásból 1 450 forint/fő/év összeggel a nevelési-
oktatási intézményekben az akkreditált iskolaadminisztrációs szoftver működését kell biztosítani.” 

 
 
 Indokolás a T/1498/390-4. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 931. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet III. rész módosítását javasolják: 
 
„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [32 979,2] 33 479,2 millió forint” 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 932. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet III. rész   3. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (390-1. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 95. (390-1. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 909. (390-2. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 929. (390-3. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedély betegek átmeneti otthona 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/fő 
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott egyéb szociális intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedély betegek átmeneti otthona 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 75 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott egyéb szociális intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő” 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 933. Szilágyi László, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet III. rész   4. alpont d) pont módosítását javasolják: 
 
„d) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a hajlék-
talanok nappali intézményi ellátása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 120 000 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 40 000 forint/fő” 
 
Lásd a T/1498/214. sz. összefüggéseit a 97. pontban. 
 
 Indokolás a T/1498/214. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 934. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész módosí-
tását javasolja: 
 
„b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [138] 183 forint/km” 
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 Indokolás a T/1498/400. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
9. számú melléklet: A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése 

módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól 

 935. Tasó László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 1. 
pont kiegészítését javasolják a következő új IX. fejezet 8. cím, 2. alcím  felvételével: 
 
„1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól: 
 
IX. HELYI ÖNKOMRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA fejezetben 
Egyes szociális feladatok támogatása (8. cím, 2. alcím )” 

 
 
 Indokolás a T/1498/276. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Számvevőszéki 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 103. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím4. alc), 420. (400. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20. cím1. alc29. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (276. sz. jav. - 35.§(5)), pontjában foglaltakkal. 
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A Házszabály 121. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az 
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