
 
 
 
 

 
T/1498/724. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Számvevőszéki és költségvetési  
bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Fenntartható fejlődés  
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Fogyasztóvédelmi  
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi és lakhatási 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos és kutatási 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turizmus 
bizottságának 

 
 

h a r m a d i k  k i e g é s z í tő  a j á n l á s a  
 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló  
 

T/1498. sz. törvényjavaslathoz 
 

II. rész 



 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési, pénzügyi és bizottsága (a továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi 
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai 
ügyek bizottsága, 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/1498/556-723. számú módosító és 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Visszavont javaslatok: T/1498/672. (dr. Nagy Gábor Tamás), /680. (Rogán Antal), /690. (Tapolczai 
Gergely) 
 
 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. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 A törvényjavaslat szövegében dőlt betűvel jelöljük az OGY. 2010. december 7-ei határozatának megfelelő 
döntést. 
 



 2/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„4. § (1) 2012-ben a belső tételek hiánya legfeljebb [4 940 450,0] 5 356 090,0 millió forint.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (723. sz. jav. - 4.§(2)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/723. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) 2013-ban az elsődleges egyenlegcél [499 629,0] 245 593,0 millió forint.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/1. (723. sz. jav. - 4.§(1)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/723. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 3/1. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/15. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 375. és 431. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Jelen törvény I. számú mellékletében, a XIV. fejezetben szereplő céltartalék felhasználásáról az 
Országgyűlés határozattal dönt. A céltartalékot csak abban az esetben szabad felhasználni, ha a 
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ a 2009. gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási 
kötelezettségének eleget tett, és beszámoló auditálásáról az Állami Számvevőszék hitelesítő záradé-
kot állított ki.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92/4. (662. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10. cím), 127/2. (662. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.20. címúj14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/662. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 3/2. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/479. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/545. sz. ajánlás 23/1. és 519/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. § kiegészítését javasolja 
a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Jelen törvény I. számú melléklete I. fejezetében szereplő céltartalék felhasználásáról az Or-
szággyűlés határozattal dönt. A céltartalékot csak abban az esetben szabad felhasználni, ha Közbe-
szerzések Tanácsa a 2009. gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének eleget tett, 
és beszámoló auditálásáról az Állami Számvevőszék hitelesítő záradékot állított ki.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/4. (663. sz. jav. - 1.mell.I.fej.5. cím1. alc), 27/2. (663. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.új22.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/663. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3/3. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/333. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 22., 26., 43., 193. és 370. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. § kiegészítését 
javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Jelen törvény I. számú melléklete V. fejezetében szereplő céltartalék felhasználásáról az Or-
szággyűlés határozattal dönt. A céltartalékot csak abban az esetben szabad felhasználni, ha az Ál-
lami Számvevőszék az Országgyűlést 2011. évi dologi kiadásairól előzetesen részletesen tájékoztat-
ja, illetve részletes létszámtervet készít.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/3. (664. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1. cím), 27/4. (664. sz. jav. - 

1.mell.V.fej.új2.címúj1.alc.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/664. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3/4. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/281. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 11., 62., 93., 108., 646., 648., 737., 889., 891., 892., 895., 901. és 902. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 5. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Jelen törvény I. számú melléklete XX. fejezetében szereplő céltartalék felhasználásáról az Or-
szággyűlés határozattal dönt. A céltartalék az Országos Sportegészségügyi Intézet, illetve az Ipar-
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művészeti Múzeum támogatását szolgálja, ám ezt csak abban az esetben szabad felhasználni, ha az 
Országos Sportegészségügyi Intézet, illetve az Iparművészeti Múzeum a 2009. gazdálkodásával 
kapcsolatos beszámolási kötelezettségének eleget tett, és beszámoló auditálásáról az Állami Szám-
vevőszék hitelesítő záradékot állított ki.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/13. (665. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), 190/22. 
(665. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. címúj52.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/665. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3/5. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/333. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 22., 26., 43., 193. és 370. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. § kiegészítését 
javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Jelen törvény I. számú melléklete XIII. fejezetében szereplő céltartalék felhasználásáról az Or-
szággyűlés határozattal dönt. A céltartalék a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség csapat és 
központi, az MH Logisztikai Ellátó Központ központi, valamint az MH dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központ csapat és központi intézmények támogatását szolgálja, ám ezt a céltartalékot 
csak abban az esetben szabad felhasználni, ha a fenti intézmények a 2009. gazdálkodásukkal kap-
csolatos beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, és a beszámolók auditálásáról az Állami 
Számvevőszék hitelesítő záradékot állított ki.”

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/16. (667. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), 85/2. 
(667. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. címúj4.alc.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/667. számon. 
 
 
 3/6. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/93. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 286. és 602. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Jelen törvény I. számú melléklete XII. fejezetében szereplő céltartalék felhasználásáról az Or-
szággyűlés határozattal dönt. A céltartalékot csak abban az esetben szabad felhasználni, ha a Vidék-
fejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai 2009. gazdálkodásával kapcsolatos beszá-
molási kötelezettségének eleget tett, és a beszámoló auditálásáról az Állami Számvevőszék hitelesí-
tő záradékot állított ki.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (668. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím14. alc1. jcs), 63/3. 
(668. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. címúj15. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/668. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 3/7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés d) pont módosítását 
javasolja: 
 
/(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény/ 
 
„d) 36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2011. évi 
összesített bruttó forgalmi értéke [1000,0] 10 000,0 millió forint lehet.” 
 
 Indokolás a T/1498/714. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 3/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A MiG-29-es repülőgépek és a Mi típusú helikopterek értékesítéséből származó bevételt a 
[Honvédelmi Minisztérium] honvédelemért felelős miniszter 2011-ben a Magyar Honvédség  
technikai modernizációjára használhatja fel.” 
 
Az OGY. 2010. december 7-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 
 Indokolás a T/1498/721-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 5/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a[ nemzeti fejlesztési]z energiapolitikáért felelős minisztert, 
hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. §[-
ának] (3)[–] és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti – a Kormány előzetes egyetértésével 
történő – felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövel-
je.” 
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 Indokolás a T/1498/721-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 5/2. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdés módo-
sítását javasolja: 
 
„13. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellá-
tott közoktatási feladatokra a 3. melléklet 15., 16. a)-e), 17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pont-
jában, továbbá a 8. melléklet I. részének 1-[3]4. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok 
normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hoz-
zájárulás és támogatás illeti meg.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 
27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 
192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 6/1. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdés módosítását 
javasolja: 
 
„22. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jog-
cím-csoporton belül az 1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-
csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1[. és]- 2. és 
6.jogcímei között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével átcsoportosíthat.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/2. (698. sz. jav. - 23.§(1)), 6/3. (698. sz. jav. - 25.§új(5)), 
6/4. (698. sz. jav. - 25.§új(6)), 23/11. (698. sz. jav. - 81.§(1)újf)), 191/25. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs1. jc), 
191/26. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/698. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 6/2. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 23. § (1) bekezdés módosítását 
javasolja: 
 
 „23. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az ál-
lamháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. al-
cím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszá-
molt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámo-
gatás jogcím-csoport 1-2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (698. sz. jav. - 22.§(1)), 6/3. (698. sz. jav. - 25.§új(5)), 
6/4. (698. sz. jav. - 25.§új(6)), 23/11. (698. sz. jav. - 81.§(1)újf)), 191/25. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs1. jc), 
191/26. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/698. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 6/3. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak jutta-
tása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen 
lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira 
szolgál.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (698. sz. jav. - 22.§(1)), 6/2. (698. sz. jav. - 23.§(1)), 
6/4. (698. sz. jav. - 25.§új(6)), 23/11. (698. sz. jav. - 81.§(1)újf)), 191/25. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs1. jc), 
191/26. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/698. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 6/4. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (6) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) Az (5) bekezdés szerinti előirányzat terhére az egészségbiztosításért felelős miniszter kifizetést 
engedélyezhet negyedévente legfeljebb az előirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógy-
szertámogatás jogcím-csoport 1., 2., 4. és 5. jogcím előirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed 
éves időarányos részét és teljes évi együttes összegét a 2011. március 31-igi június 30-áig, szeptem-
ber 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás nem haladja meg.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (698. sz. jav. - 22.§(1)), 6/2. (698. sz. jav. - 23.§(1)), 
6/3. (698. sz. jav. - 25.§új(5)), 23/11. (698. sz. jav. - 81.§(1)újf)), 191/25. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs1. jc), 
191/26. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/698. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 8/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 30. §-t megelőző címe módosítását java-
solja: 
 
„A Kormány, [a nemzetgazdasági]az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító 
szervek vezetőinek különleges jogosítványai” 
 
 Indokolás a T/1498/721-3. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 9/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 30. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 



- 8 - 

„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a [fejlesztési politikáért]fejlesztéspolitikáért felelős minisztert 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 1. jogcím Hozzájá-
rulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 2. jog-
cím Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-
csoport 3. jogcím Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. 
jogcím-csoport 4. jogcím Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához, 16. cím 2. 
alcím 36. jogcím-csoport 5. jogcím Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez, 16. 
cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 6. jogcím Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejleszté-
se jogcímek előirányzatainak egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósulás-
hoz kapcsolódó jogosultságot.” 
 
 Indokolás a T/1498/721-4. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 9/2. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva  a T/1498/413. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 11. pontja) -  a törvényjavaslat 30. § (6) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a sportpolitikáért felelős minisztert, hogy – az államház-
tartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 
20. cím, 23. alcím, 8. Kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb fejezeti feladatok támoga-
tása jogcím-csoportból a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20. cím, 23. alcím, 1. Után-
pótlás-nevelési feladatok jogcím-csoportra átcsoportosítást hajtson végre.]” 
 
 Indokolás a T/1498/696. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 14/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 35. § módosítását javasolja: 
 
„35. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi ön-
kormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív ré-
szesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jog-
címeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi 
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltéte-
lek szerint. 
 
(3) Az Országgyűlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 
fejezetben létrehozza a 6. [Önkormányzati fejezeti tartalék] Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatása cím előirányzatot a 6. melléklet szerinti felhasználással. 
 
(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megillető normatív hozzájáru-
lások és támogatások előirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jö-
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vedelemadója fejezet 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére nő, illet-
ve javára csökken az Áht. 64. § (4), (5) bekezdése szerinti igénylés, lemondás alapján, a nem helyi 
önkormányzattól vagy társulástól történő feladatátvétellel, illetve feladatátadással összefüggő elői-
rányzat-változás kivételével. 
 
(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. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatok kö-
zött, 
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. cím, 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék alcím előirányzatai között továbbá a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék al-
cím november 30-áig fel nem használt előirányzatáról a 6. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím előirányzatára
átcsoportosíthat.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15/1. (711. sz. jav. - 41.§(1)), 27/5. (711. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2. cím), 27/11. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím2. alc), 27/13. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím3. alc), 27/17. (711. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím6. alc), 27/21. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím10. alc), 27/24. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 
27/27. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 27/31. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 31/2. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. 

cím), 34/2. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6. cím), 35/5. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 35/7. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. 

alc), 36/2. (711. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 191/27. (711. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)igény.), 191/29. (711. sz. jav. - 3.mell.10.), 
192/1. (711. sz. jav. - 3.mell.16.újg)), 192/2. (711. sz. jav. - 3.mell.Kieg.1.), 192/3. (711. sz. jav. - 3.mell.Kieg.4.), 192/5. (711. sz. jav. 

- 3.mell.Kieg.10.lez.), 192/7. (711. sz. jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/9. (711. sz. jav. - 4.mell.B)II.előir.), 192/12. (711. sz. jav. - 

4.mell.B)III.igény.1.), 192/13. (711. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.4.lez.), 193/1. (711. sz. jav. - 5.mell.7.igény), 195/1. (711. sz. jav. - 

5.mell.9.igény.), 200/1. (711. sz. jav. - 5.mell.14.), 204/1. (711. sz. jav. - 6.mell.), 205/3. (711. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.előir.), 205/4. 
(711. sz. jav. - 8.mell.I.r.2.), 205/5. (711. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.), 205/10. (711. sz. jav. - 8.mell.II.r.1.), 205/11. (711. sz. jav. - 

8.mell.II.r.1.2.előir.), 205/12. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.előir.), 205/13. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.előir.igény.1.3.), 205/14. (711. sz. 

jav. - 8.mell.III.r.előir.igény.2.2.2.igény.), 205/15. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.előir.igény.2.4.felv.), 205/16. (711. sz. jav. - 

8.mell.III.r.előir.igény.2.6.igény.), 205/18. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.kieg.1.7.), 205/19. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.kieg.2.1.4.), 205/20. 
(711. sz. jav. - 8.mell.III.r.kieg.2.2.felv.), 205/21. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.kieg.2.3.9.), 205/22. (711. sz. jav. - 8.mell.III.r.kieg.3.11.), 
205/24. (711. sz. jav. - 8.mell.IV.r.igény.lez.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 14/2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 36. § (4) bekezdés módosítását java-
solja: 
 
„(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – az (1) bekez-
dés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként – a kisebbségi önkor-
mányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásának rendjéről szóló [375/2007. (XII. 23.) Korm.] kormányrendelet szerinti rendben, 
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a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Települési és területi kisebbségi önkor-
mányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése so-
rán, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt.” 
 
 Indokolás a T/1498/713. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 14/3. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 37. § módosítását ja-
vasolja: 
 
„37. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutató-
hoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11–
17. pontja és a 4. melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. melléklet I. rész 1–[3]4. pontja, II. rész 2. 
pontja, III–IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 
27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 
192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 15/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdés módosítását java-
solja: 
 
„41. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak já-
radéka, a normatív alapú ápolási díj, a bérpótló [járandóság] juttatás, az adósságcsökkentési támo-
gatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, valamint a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a telepü-
lési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, 
külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.” 
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 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 16/1. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés a) 
pont módosítását javasolja: 
 
„  42. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermek-
védelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) 
ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, 
országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humán-
szolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartó-
ja) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
 
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg 
– figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3. melléklet 15–17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. 
pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének 1–[3]4. pontjában megállapított, a helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek 
mellett a következő eltérésekkel: 
A 3. melléklet 16. f) pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanu-
ló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény 
esetén telephelyén kívüli településen van. Az igénylésnél a 3. melléklet 16. f) pontjában foglalt to-
vábbi feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 
192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
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 20/1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 42. § (11) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(11) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)–(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a korábbi években 
megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség össze-
ge 2011-ben nem haladhatja meg – a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás 
összegének változásából adódó különbözettől eltekintve – a 2010. évi összegét. Új közoktatási 
megállapodás [a Közokt. tv. 81. § (10) és (12) bekezdésben foglalt kötelező esetek kivételével] 
2011-ben [nem] kizárólag a 2011-ben lejáró megállapodásoknak a 2010. évi támogatási összegéhez 
képest jelentkező 2011. évi megtakarítás összegének megfelelő 2011. évi támogatási kötelezettség-
gel köthető. A meglévő közoktatási megállapodásoknak a megállapodásból eredő költségvetési tá-
mogatási kötelezettség növekedésével járó módosítására nem kerülhet sor.” 
 
 Indokolás a T/1498/710. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/1. Dr. Semjén Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 43. § módosítását ja-
vasolják: 
 
„43. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat 
felhasználási célja a 2011. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Prog-
ram [és a parlagfű mentesítés feladatai]. Felhasználása a 2012. évi költségvetési törvényben kerül 
megtervezésre.” 
 
 Indokolás a T/1498/367. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén nem ért egyet. 
 
 
 23/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„52. § (1) Amennyiben az Államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy 
viszontgarancia érvényesítéséből – az  53. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kö-
telezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény 1. mellékletében, azt A [központi] költségve-
tés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvé-
nyesítése cím terhére kell teljesíteni.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/3. (721-5. sz. jav. - 52.§(2)), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 Indokolás a T/1498/721-5. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 52. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fi-
zetendő díjat A [központi] költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai, 32. Egyéb költségvetési ki-
adások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/2. (721-5. sz. jav. - 52.§(1)), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/721-5. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 54. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„(8) Az Országgyűlés fejezet 7–8., 10–15. címeiben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
fejezet 19–20. [címében]címeiben, Miniszterelnökség fejezet 3. címében, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium fejezet 21–22. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról [a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium]az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.” 
 
 Indokolás a T/1498/721-6. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 57. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről a NIF Zrt-
nek [a Nemzetgazdasági Minisztérium]az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár részére 
2011. év vonatkozásában 2011. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, me-
lyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizálni 
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kell. Az államháztartásért felelős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel 
ütemezését módosítani.” 
 
 Indokolás a T/1498/721-7. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 59. § kiegészítését javasolja a következő 
új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhat-
ja meg a bruttó 200 000 forintot.” 
 
 Indokolás a T/1498/718. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/7. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 66. § elhagyását javasolja: 
 
„66. § [(1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorter-
jesztési költségeire az Országgyűlés fejezet, 10–12. címek e célra elkülönített előirányzatai 
terhére teljesítendő támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan – 
amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a mű-
sorterjesztést végző szolgáltató az adófizetésre kötelezett, áfával növelt összegben – közvetle-
nül a műsorterjesztést végző szolgáltatónak kell folyósítani. Amennyiben az általános forgalmi 
adóról szóló törvény értelmében a műsorterjesztési szolgáltatás után az azt igénybevevő köz-
szolgálati műsorszolgáltató az adófizetésre kötelezett, akkor – a fenti előirányzatok terhére – a 
műsorterjesztés számlával igazolt nettó díjának fedezetére szolgáló támogatást közvetlenül a 
műsorterjesztést végző szolgáltatónak, a műsorterjesztési szolgáltatást terhelő fizetendő áfa 
összegének fedezetére szolgáló támogatást pedig közvetlenül a közszolgálati műsorszolgáltató-
nak kell folyósítani, ahol utóbbi a kapott támogatási összeget a műsorterjesztési szolgáltatás-
sal összefüggésben felmerült áfa-fizetési kötelezettségének teljesítésére köteles felhasználni. A 
támogatás összegének meghatározásánál csak az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos 
rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, 
az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított ösz-
szegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási be-
vételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántarta-
ni. 
 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában a közszolgálati műsorszolgáltató által saját célra végzett 
műsorterjesztés esetében a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a további-
akban: média tv.) 75. § (1) bekezdése szerinti támogatás alatt kizárólag a közszolgálati műsor-
szolgáltató által elkülönítetten nyilvántartott és bizonylatokkal alátámasztott, a Közszolgálati 
Közalapítvány Kuratóriuma által jóváhagyott és a Magyar Államkincstár felé elszámolással 
igazolt műsorterjesztési költségek értendők. 
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(3) Az Országgyűlés fejezet, 12. Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségei cím előirányza-
tának terhére kifizetés teljesíthető a Duna Televízió Zrt. által 2010-ben igénybe vett műsorter-
jesztési szolgáltatásokkal kapcsolatban – az általános forgalmi adóról szóló törvény fordított 
adózásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – felmerült és ténylegesen befizetett általá-
nos forgalmi adó utólagos támogatására. 
 
(4) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év 
mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-áig kell a költségvetés számára 
megfizetni. 
 
(5) Az (1) bekezdés szerinti műsorszolgáltató január 10-éig köteles tájékoztatni a Kincstárt a 
műsorterjesztést végző szolgáltatókról, valamint szolgáltatónként a tárgyévre szóló műsorter-
jesztési kötelezettségeinek várható összegéről. Amennyiben ezen adatokban változás történik, 
arról a műsorszolgáltatónak a Kincstárt 15 napon belül értesítenie kell.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/8. (706. sz. jav. - 71.§), 23/13. (706. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.), 24/5. (706. sz. jav. - 1.mell.I.fej.új10.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/706. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/8. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 71. § helyébe  a következő rendelkezést ja-
vasolja: 
 
„71. § [(1) Az üzemben tartási díjnak a média tv. 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapí-
tott összeg a 2011. évre havi 1100 forint. 
 
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése 
szerinti üzemben tartási díj 2011-re esedékes összegének megfizetését átvállalja. 
 
(3) A 2010. augusztus 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt 
üzemben tartási díjak tekintetében a 2010. január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkal-
mazandóak. A díjfizetésre kötelezett a média tv. 82/A. § (10) bekezdésében szabályozott beval-
lási kötelezettségét a Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre történő teljes átvállalá-
sával nem érintett 2010. július 31-ig tartó díjfizetési időszakra teljesíti. 
 
(4) A (2) bekezdés szerinti átvállalás havi összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. 
évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csök-
kentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen) egy ti-
zenketted része. Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzem-
ben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyított növekedése arányában. 
 
(5) A Közszolgálati Közalapítványnak a média tv. 59. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint 
felhasználható céltámogatása (Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) – elkülönített nyilván-
tartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon – a közszolgálati műsorszolgálta-
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tók és a nemzeti hírügynökség közszolgálati tevékenysége kiegészítő támogatására szolgál. A 
folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet 
támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell 
nyilvántartani. 
 
(6) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év 
mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-áig kell a költségvetés számára 
megfizetni.] 
 
(1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1995. évi I. törvény (továbbiak-
ban: Rttv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összeg a 2011. évre havi 1100 forint. 
 
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Rttv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2011-re esedékes összegének megfizetését átvállalja. 
 
(3) A 2010. augusztus 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt üzemben 
tartási díjak tekintetében a 2010. január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkalmazandóak. A díj-
fizetésre kötelezett az Rttv. 82/A. § (10) bekezdésében szabályozott bevallási kötelezettségét a 
Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre történő teljes átvállalásával nem érintett 2010. júli-
us 31-ig tartó díjfizetési időszakra teljesíti.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/7. (706. sz. jav. - 66.§), 23/13. (706. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.), 24/5. (706. sz. jav. - 1.mell.I.fej.új10.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/706. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 76. § kiegészítését javasolja a következő 
új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt, hogy a „Tulajdo-
nosi jogok gyakorlása” című központi program keretében nyújtott tulajdonosi kölcsönnel kapcsola-
tos követelését 2011. január 5-ei hatállyal elengedje.” 
 
 Indokolás a T/1498/715. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 76. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (4) bekezdés  felvételével: 
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„(4) Az Országgyűlés elengedi a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a 
központi költségvetéssel szemben, 2011. január 1. napján fennálló adó-, illeték-, valamint járulék-
tartozását.” 
 
 Indokolás a T/1498/717. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 23/11. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 81. § (1) bekezdés kiegé-
szítését javasolja a következő új f) pont  felvételével: 
 
/81. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
„f) a 25. § (5)-(6) bekezdése szerinti juttatás kifizetésének részletes szabályait.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (698. sz. jav. - 22.§(1)), 6/2. (698. sz. jav. - 23.§(1)), 
6/3. (698. sz. jav. - 25.§új(5)), 6/4. (698. sz. jav. - 25.§új(6)), 191/25. (698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs1. jc), 191/26. 
(698. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/698. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 23/12. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/531. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/545. sz. ajánlás 466/2. és 822/14. pontjai) -  a törvényjavaslat 81. § kiegészítését java-
solja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um fejezet, 25. cím, 44. alcím Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 2011. január 31-ig rendeletet 
alkosson.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/23. (685. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. címúj44.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/685. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

1. számú melléklet: A központi alrendszer előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 23/13. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet módosítását 
javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  [10  Magyar Rádió támogatása] 
     [1  Magyar Rádió Zrt, műsorterjesztési költségei][6 101,0]  /-6101.0 kiad./ 
     [2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása] [1 000,0]  /-
1000,0 kiad./ 
  [11  Magyar Televízió támogatása] 
     [1  Magyar Televízió Zrt, műsorterjesztési költségei][8 163,5]  /-8163.5 kiad./ 
  [12  Duna Televízió támogatása] 
     [1  Duna Televízió Zrt, műsorterjesztési költségei][2 195,0]  /-2195.0 kiad./  
  [13  Média közalapítványok támogatása] 
     [1  Közszolgálati Közalapítvány] [9 122,0]  /-9122,0 kiad./ 
  [14  Magyar Távirati Iroda Zrt, támogatása] 
     [1  Közszolgálati feladatok] [2 580,0]  /-2580.0 kiad./ 
     [2  A határon túli magyar sajtó hírellátása] [ 80,0]  /-80.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/7. (706. sz. jav. - 66.§), 23/8. (706. sz. jav. - 71.§), 
24/5. (706. sz. jav. - 1.mell.I.fej.új10.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/706. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 24/1. Kontur Pál képviselő - kapcsolódva  a T/1498/394. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 27. és 175. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 4. 
cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
     3  Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai [ 50,0] 80,0
 /+30.0 tám./       
 [ 50,0] 80,0 /+30.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/2. (689. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4. cím4. alc2. jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 



- 19 - 

 
 Indokolás a T/1498/689. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 24/2. Kontur Pál képviselő - kapcsolódva  a T/1498/394. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 27. és 175. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 4. 
cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    4  A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma      
       2  Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása[ 82,0]
 52,0 /-30.0 tám./  
 [ 82,0] 52,0 /-30.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/1. (689. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4. cím3. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/689. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 24/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 4. cím 8. 
alcím kiegészítését javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai [ 240,0]  /-
240.0 kiad./   
 [ 240,0]  /-240.0 tám./ 
        1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai  80,0 /+80,0 kiad./ 
  80,0 /+80,0 tám./ 
         2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai  80,0 /+80,0 kiad./ 
  80,0 /+80,0 tám./ 
          3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai  80,0 /+80,0 kiad./ 
  80,0 /+80,0 tám./ 
 
 Indokolás a T/1498/719. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 24/4. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/479. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/545. sz. ajánlás 23/1. és 519/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. feje-
zet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  5  Közbeszerzések Tanácsa 
     1  Közbeszerzések Tanácsa [ 144,6]  /-144,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 892,8] 748,2 /-144,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (663. sz. jav. - 5.§új(4)), 27/2. (663. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.új22.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/663. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 24/5. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését 
javasolja a következő új 10. cím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
     1 Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap költségei 28 241,5
 /+28241,5 kiad./ 
     2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/7. (706. sz. jav. - 66.§), 23/8. (706. sz. jav. - 71.§), 
23/13. (706. sz. jav. - 1.mell.I.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/706. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 25/1. Szávay István és Pörzse Sándor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/319. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 25. és 26. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Zrt, támogatása 
     1  Közszolgálati feladatok [2 580,0] 2 565,0 /-15.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/1. (606. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/606. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 26/1. Szávay István és Pörzse Sándor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/319. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 25. és 26. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 95,0 /+15.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/1. (606. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/606. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/1. Szávay István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/347. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 37. és 185. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 21. cím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   21 Határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztésének támogatása  250,0
 /+250,0 tám./ 

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

 
 Indokolás a T/1498/632. számon. 
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 27/2. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/479. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/545. sz. ajánlás 23/1. és 519/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. feje-
zet kiegészítését javasolja a következő új 22. cím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   22 Céltartalékok  144,6 /+144,6 kiad./ 
  144,6 /+144,6 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (663. sz. jav. - 5.§új(4)), 24/4. (663. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.5. cím1. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/663. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK fejezet 

 27/3. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/333. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 22., 26., 43., 193. és 370. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet V. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   1  Állami Számvevőszék [7 220,5] 6 611,2 /-609,3 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 18,0] 38,0 /+20,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [4 731,0] 4 459,1 /-271,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 263,6] 1 144,3 /-119,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 001,0] 941,5 /-59,5 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 183,0] 72,6 /-110,4 kiad./ 
             2  Felújítás [ 61,9] 13,7 /-48,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/3. (664. sz. jav. - 5.§új(4)), 27/4. (664. sz. jav. - 

1.mell.V.fej.új2.címúj1.alc.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/664. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 27/4. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/333. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 22., 26., 43., 193. és 370. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet V. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 2. cím új 1. alcím  felvételével: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
  2 Céltartalékok
     1 Tervezési és elszámolási tartalék  629,3 /+629,3 tám./ 
  629,3 /+629,3 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/3. (664. sz. jav. - 5.§új(4)), 27/3. (664. sz. jav. - 

1.mell.V.fej.1. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/664. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 27/5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése [6 833,4] 6 322,9 /-
510,5 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/6. Dr. Cser-Palkovics András képviselő - kapcsolódva  a T/1498/513. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 91/7., 814/1. és 926/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése [95 302,2] 93 
839,4 /-1462,8 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/1. (684. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/6. (684. sz. 

jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/10. (684. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 202/3. (684. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/684. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése [95 302,2] 93 
839,4 /-1462,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/3. (712. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/8. (712. sz. 

jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/11. (712. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 202/4. (712. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/712. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/8. Szűcs Erika, Kiss Péter, Simon Gábor, dr. Garai István Levente, dr. Nemény 
András, Pál Tibor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/256-1. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 461. és 903. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 
          kulturális feladatai [32 266,4] 31 966,4 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/25. (585. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 172/13. 
(585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 177/1. (585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. alc1. jcs), 191/30. (585. sz. jav. - 

3.mell.12.a)ab)abb)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/585. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/9. Szűcs Erika, Kiss Péter, Simon Gábor, dr. Varga László, dr. Nemény András, 
Pál Tibor és dr. Garai István Levente képviselők - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai[32 266,4]
 30 266,4 /-2000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/22. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 36/1. 
(586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 172/14. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 177/2. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím19. alc1. jcs), 191/31. (586. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 191/32. (586. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/586. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/10. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/11. (625. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/625. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/11. Az Önkormányzati bizottság 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] 7 659,7 /+0,8 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/12. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/8. (622. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/622. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/13. Az Önkormányzati bizottság 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] 4 107,0 /+12,9 kiad./ 
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 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/14. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/10. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/624. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/15. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/3. (617. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/617. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/16. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/2. (616. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/616. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/17. Az Önkormányzati bizottság 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] 106,2 /-
24,6 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/18. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. 
cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
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  4  Normatív hozzájárulások 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkozta-
tási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai[4 888,3] 5 388,3 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/1. (615. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/615. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/19. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. 
cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     8  Üdülőhelyi feladatok [8 098,3] 8 598,3 /+500,0 kiad./ 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
8  Üdülőhelyi feladatok [5 505,8] 8 098,3 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/9. (623. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/623. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/20. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/12. (626. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/626. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/21. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. 
cím 10. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Pénzbeli szociális juttatások [60 591,6] 60 586,8 /-4,8 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/22. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[39 484,7]43 584,7 /+4100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 36/1. (586. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 172/14. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 177/2. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. 

alc1. jcs), 191/31. (586. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 191/32. (586. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/586. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/23. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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]34 484,7 /-5000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/7. (621. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/621. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/24. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. 
cím 11. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[39 484,7]38 975,3 /-509,4 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/25. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/256-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 461. és 903. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
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     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások [52 613,3] 52 
913,3 /+300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások [52 553,3] 52 
613,3 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/8. (585. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 172/13. 
(585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 177/1. (585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. alc1. jcs), 191/30. (585. sz. jav. - 

3.mell.12.a)ab)abb)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/585. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/26. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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 [52 613,3] 57 
613,3 /+5000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások [52 553,3] 52 
613,3 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/6. (620. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/620. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 27/27. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. 
cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások [52 613,3] 52 
456,6 /-156,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások [52 553,3] 52 
613,3 kiad. 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 27/28. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/2. (670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/33. 
(670. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 205/2. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), 205/7. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/670. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/29. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [373 081,2] 371 081,2 /-2000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/3. (671. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/34. 
(671. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 205/8. (671. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/671. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27/30. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  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] 371 081,2 /-2000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 192/4. (693. 

sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. (693. sz. jav. - 

8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 27/31. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. 
cím 13. alcím módosítását javasolja: 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [373 081,2] 368 781,6 /-4299,6 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 31/1. Dr. Cser-Palkovics András képviselő - kapcsolódva  a T/1498/513. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 91/7., 814/1. és 926/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [95 298,0] 96 760,8 /+1462,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 95 298,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/6. (684. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 192/6. (684. sz. 

jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/10. (684. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 202/3. (684. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/684. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 31/2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [95 298,0] 86 158,0 /-9140,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 95 298,0 kiad. 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 31/3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [95 298,0] 96 760,8 /+1462,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [88 298,0] 95 298,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/7. (712. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 192/8. (712. sz. 

jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/11. (712. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 202/4. (712. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/712. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 34/1. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/400. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 103., 420. és 934. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. feje-
zet 6. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  Önkormányzati fejezeti tartalék [19 050,0] 17 550,0 /-1500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
6  Önkormányzati fejezeti tartalék [14 050,0] 19 050,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/3. (569. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím4. alc), 205/23. 
(569. sz. jav. - 8.mell.IV.r.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/569. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 34/2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  [Önkormányzati fejezeti tartalék] 
      Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása [19 050,0]  /-19050,0 kiad./ 
         1 Önkormányzati fejezeti tartalék  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 
          2  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása  31 
137,7 /+31137,7 kiad./ 
          3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irá-
nyuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja  100,0
 /+100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
6  Önkormányzati fejezeti tartalék [14 050,0] 19 050,0 kiad. 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 35/1. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/13. (630. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/630. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 35/2. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/28. (670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 191/33. 
(670. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 205/2. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), 205/7. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/670. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 35/3. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/29. (671. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 191/34. 
(671. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 205/8. (671. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/671. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 35/4. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
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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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 192/4. (693. 

sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. (693. sz. jav. - 

8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 35/5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[8 911,5] 8 282,7 /-628,8 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 35/6. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/4. (618. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/618. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 35/7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása [88 901,4] 88 904,8 /+3,4 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 36/1. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a törvény-
javaslat 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] 30 879,2 /-2100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/22. (586. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 172/14. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 177/2. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím19. alc1. jcs), 191/31. (586. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 191/32. (586. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/586. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 36/2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. 
cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  A többcélú kistérségi társulások támogatása [32 979,2] 31 048,8 /-1930,4 kiad./ 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 36/3. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/400. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 103., 420. és 934. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. feje-
zet 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]36 633,5
 /+1500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (569. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6. cím), 205/23. (569. sz. 

jav. - 8.mell.IV.r.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/569. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 36/4. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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 
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     4  A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [35 133,5]38 133,5
 /+3000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/5. (619. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/619. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/1. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 27 180,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/18. (615. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím7. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/615. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/2. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 27 480,0 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/16. (616. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím6. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/616. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/3. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 27 480,0 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/15. (617. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím5. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/617. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/4. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 22 680,0 /-5000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/6. (618. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/618. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 37/5. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 24 680,0 /-3000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/4. (619. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím4. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/619. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/6. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 22 680,0 /-5000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/26. (620. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/620. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/7. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
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   11  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 
támogatása [27 680,0] 22 680,0 /-5000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/23. (621. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/621. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/8. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 27 180,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/12. (622. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím3. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/622. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/9. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 27 180,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/19. (623. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím8. alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/623. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/10. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 26 680,0 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/14. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím4. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/624. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/11. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 26 680,0 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/10. (625. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím2. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/625. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 37/12. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 27 180,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/20. (626. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím9. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/626. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 37/13. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/289-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 63. pontja) -  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] 25 680,0 /-2000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1. (630. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/630. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 40/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja: 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Fővárosi, megyei kormányhivatalok 88 420,0 
          1  Működési költségvetés 
             5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 
               Egyéb működési célú kiadások 3,0 
 
Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
   8  Fővárosi, megyei kormányhivatalok [7 586,4] 88 420,0 tám. 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  3,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (720. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9. cím), 40/3. (720. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.10. cím), 40/5. (720. sz. jav. - 1.mell.X.fej.13. cím), 47/3. (720. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím7. alc), 51/1. (720. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.15. cím7. alcúj7. jcs), 51/4. (720. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím19. alc), 51/5. (720. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím20. alc), 
129/6. (720. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.11. cím), 143/2. (720. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alcúj45.jcs), 144/1. (720. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.16. cím2. alcúj46.jcs), 180/6. (720. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alcúj5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 40/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   9  [ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató 
       Intézet]ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet 327,1 

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 40/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   10  [Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet]Balassi Intézet 4 121,4 

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 40/4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   11  [Igazságügyi Hivatal] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
  
 
 Indokolás a T/1498/602-1. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 40/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   13  [OKM Támogatáskezelő Igazgatóság] 
        Wekerle Sándor Alapkezelő 864,6 

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 41/1. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 800,0] 730,0 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 673,0] 603,0 /-70,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/2. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc16. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc17. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 45/6. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 41/2. Zagyva György Gyula képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9 jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9 A Kormány és a FIDESZ-KDNP frakció közti kommunikáció javítása 
 160,0 /+160,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/1. (633. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc25. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/633. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 42/1. Zagyva György Gyula képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. 
cím 2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       25  A kormany,hu központi kommunikációs felület működtetése [ 185,0] 25,0 /-
160.0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/2. (633. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/633. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 42/2. Az Emberi jogi bizottság 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 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása
  70,0 /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             3  Dologi kiadások  70,0 /+70,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 45/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc16. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc17. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 45/6. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45/1. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/41-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 774., 775., 776. és 777. pontjai) -  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] 2 440,0 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 348,8] 2 148,8 /-1200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/2. (688. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím7. alcúj9. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/688. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45/2. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 15. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása     
       [15  Roma Média] [ 33,3]  /-33,3 kiad./     
 [ 33,3]  /-33,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 42/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc16. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc17. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 45/6. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45/3. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 16. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása      
       [16  Rajkó Művészeti Együttes] [ 33,3]  /-33,3 kiad./      
 [ 33,3]  /-33,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 42/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/2. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc17. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 45/6. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 45/4. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása    
       [17  100 Tagú Cigányzenekar] [ 28,3]  /-28,3 kiad./      
 [ 28,3]  /-28,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 42/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/2. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc16. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 45/6. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45/5. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 18. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása     
       [18  Roma Múzeum] [ 25,5]  /-25,5 kiad./    
 [ 25,5]  /-25,5 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 42/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/2. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc16. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc17. jcs), 45/6. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45/6. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím 19. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása     
       [19  Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása] [ 110,0]  /-
110,0 kiad./     
 [ 110,0]  /-110,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 42/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/2. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc16. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc17. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 47/2. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 46/1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 3. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       20  Rádió C  35,0 /+35,0 tám./ 
  35,0 /+35,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/6. (602-2. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. címúj26.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/602-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 46/2. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/343. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 181. pontja) -  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 [2 703,0]3 577,9
 /+874,9 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [1 967,0] 2 841,9 /+874,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása [2 203,0] 2 703,0 tám. 
5  Egyéb működési célú kiadások [1 467,0] 1 967,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/7. (666. sz. jav. - 1.mell.X.fej.16. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/666. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 46/3. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok      800,0 kiad, 
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások      800,0 kiad. 
       1  Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmé-
nyek, kulturális programok) [ 800,0]  /-800,0 tám./ 
 [ 800,0]  /-800,0 kiad./ 
         1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények  
támogatása  750,0 /+750,0 tám./ 
  750,0 /+750,0 kiad./ 
         2  Egyházi kulturális programok támogatása  50,0 /+50,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés
                   5  Egyéb működési célú kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 
             2  Felhalmozási költségvetés
                     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/4. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc2. jcs), 46/5. 
(707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc3. jcs), 46/6. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc5. jcs), 46/7. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím5. alc7. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/707. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 46/4. 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     
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     
       2  Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása [3 300,0]  /-
3300,0 tám./     
 [3 300,0]  /-3300,0 kiad./  
         1 Hittanoktatás támogatása  3 100,0 /+3100,0 tám./ 
  3 100,0 /+3100,0 kiad./ 
        2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és iskola)  200,0
 /+200,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés
               5  Egyéb működési célú kiadások  100,0 /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
2  Egyházi oktatási tevékenység támogatása [3 200,0] 3 300,0 tám. 
 [3 200,0] 3 300,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/3. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc1. jcs), 46/5. 
(707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc3. jcs), 46/6. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc5. jcs), 46/7. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím5. alc7. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/707. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 46/5. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 5. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     
       3  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés[e]és kiegészítése 10 700,0 tám. 
                             10 700,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/3. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc1. jcs), 46/4. 
(707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc2. jcs), 46/6. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc5. jcs), 46/7. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím5. alc7. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/707. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 46/6. 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      
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     . 
       5  [Szórványtelepülési és kistérségi egyházi támogatások] 
         Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások[2 000,0]  /-2000,0 tám./      
 [2 000,0]  /-2000,0 kiad./ 
          1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem-
pótléka  1 600,0 /+1600,0 tám./ 
  1 600,0 /+1600,0 kiad./ 
          2  Egyházi szórványprogramok támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
               1  Működési költségvetés
                   5  Egyéb működési célú kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
                 2  Felhalmozási költségvetés
                     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
           3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatá-
sa (Testi és lelki kenyér)  200,0 /+200,0 tám./ 
                 1  Működési költségvetés
                    5  Egyéb működési célú kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
                   2  Felhalmozási költségvetés
                      3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/3. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc1. jcs), 46/4. 
(707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc2. jcs), 46/5. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc3. jcs), 46/7. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím5. alc7. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/707. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 46/7. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 5. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    5  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások     
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       7  [Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások] 
         Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350,0 tám. 
 1 350,0 kiad. 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
7  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások [1 200,0] 1 
350,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/3. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc1. jcs), 46/4. 
(707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc2. jcs), 46/5. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím5. alc3. jcs), 46/6. (707. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím5. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/707. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 47/1. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 6. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása [ 768,6] 502,1 /-266,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 325,1] 58,6 /-266,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/3. (708. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím19. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/708. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 47/2. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 6. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása [ 768,6] 999,0 /+230,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 325,1] 555,5 /+230,4 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alc8. jcs), 42/2. 
(709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím2. alcúj32.jcs), 45/2. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc15. jcs), 45/3. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. 

cím3. alc16. jcs), 45/4. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc17. jcs), 45/5. (709. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc18. jcs), 45/6. (709. 

sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc19. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/709. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 47/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 7. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [7] 9  Társadalmi felzárkózást segítő programok  

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 51/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 7. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Társadalmi felzárkózást segítő programok 
      7  Roma ösztöndíj programok 
          1  Működési költségvetés 
             5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 
              Egyéb működési célú kiadások 998,5 
 
Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  998,5 kiad. 

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 51/2. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/41-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 774., 775., 776. és 777. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 15. cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Társadalmi felzárkózást segítő programok 
       9 Fogyatékossággal élőket ellátó civil szociális szolgáltatók működési célú támogatása  1 
200,0 /+1200,0 tám./ 
  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/1. (688. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alc14. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/688. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/3. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 
19. alcím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     19  Országos kisebbségi önkormányzatok  és média támogatása 
         1  Bolgár Országos Önkormányzat  és Média [ 37,5] 43,7 /+6,2 tám./ 
 [ 37,5] 43,7 /+6,2 kiad./ 
         2  Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata  és Média [ 36,5] 44,9
 /+8,4 tám./     
 [ 36,5] 44,9 /+8.4 kiad./  
          3  Országos Horvát Önkormányzat és Média [ 92,4] 127,5 /+35,1 tám./     
 [ 92,4] 127,5 /+35,1 kiad./     
          4  Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média [ 181,4] 214,1
 /+32,7 tám./      
 [ 181,4] 214,1 /+32,7 kiad./   
          5  Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média [ 52,9] 89,6
 /+36,7 tám./   
 [ 52,9] 89,6 /+36,7 kiad./ 
          6  Országos Cigány Önkormányzat  és Média [ 235,3] 267,2 /+31,9 tám./      
 [ 235,3] 267,2 /+31,9 kiad./ 
          7  Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média [ 36,5] 47,0
 /+10,5 tám./ 
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 [ 36,5] 47,0 /+10,5 kiad./  
           8  Országos Örmény Önkormányzat és Média [ 36,5] 42,5 /+6,0 tám./     
 [ 36,5] 42,5 /+6,0 kiad./    
            9  Országos Szlovák Önkormányzat és Média [ 93,2] 128,0 /+34,8 tám./     
                                     [ 93,2] 128,0 /+34,8 kiad./  
            10  Országos Szlovén Önkormányzatt és Média[ 41,6] 64,0 /+22,4 tám./      
 [ 41,6] 64,0 /+22,4 kiad./ 
             11  Szerb Országos Önkormányzatt és Média [ 49,6] 78,7 /+29,1 tám./       
 [ 49,6] 78,7 /+29,1 kiad./    
              12  Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média [ 29,8] 36,1
 /+6,3 tám./       
 [ 29,8] 36,1 /+6,3 kiad./  
              13  Ukrán Országos Önkormányzat  és Média [ 29,8] 36,2 /+6,4 tám./    
 [ 29,8] 36,2 /+6,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (708. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím6. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/708. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 
19. alcím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [19] 7  [Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása]Országos 
             kisebbségi önkormányzatok és média támogatása  

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 51/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 
20. alcím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [20] 8  Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása  
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 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 51/6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 26. 
alcím elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [26  Rádió C] [ 35,0]  /-35,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 35,0]  /-35,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
26  Rádió C  35,0 tám. 
  5  Egyéb működési célú kiadások  35,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/1. (602-2. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím3. alcúj20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/602-2. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 51/7. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/343. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 181. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 16. cím 
1. alcím elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  [16  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal] 
     [1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal] [ 874,9]  /-874,9 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 3,0]  /-3,0 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [ 542,9]  /-542,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 142,0]  /-142,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 191,0]  /-191,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 2,0]  /-2,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/2. (666. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15. cím4. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/666. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 51/8. Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők - kapcsolódva  a T/1498/258. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 290., 300., 321., 322. és 818. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [5 510,9] 4 918,7 /-592,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 433,2] 3 841,0 /-592,2 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [14 297,3] 5 510,9 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/12. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.15. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/650. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/9. Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők - kapcsolódva  a T/1498/258. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 290., 300., 321., 322. és 818. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [5 510,9] 5 347,2 /-163,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 992,4] 4 916,0 /-76,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 044,3] 2 024,0 /-20,3 kiad./ 
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             3  Dologi kiadások [4 433,2] 4 366,2 /-67,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [14 297,3] 5 510,9 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/11. (651. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím2. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/651. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/10. Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők - kapcsolódva  a T/1498/263-1. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 299. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [5 510,9] 4 510,9 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 433,2] 3 433,2 /-1000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [14 297,3] 5 510,9 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/2. (652. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alcúj18. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/652. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/11. Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők - kapcsolódva  a T/1498/258. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 290., 300., 321., 322. és 818. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
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     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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/9. (651. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/651. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/12. Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők - kapcsolódva  a T/1498/258. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 290., 300., 321., 322. és 818. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 15. cím módosítását javasolják: 
 
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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/8. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/650. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/13. Jávor Benedek képviselő - kapcsolódva  a T/1498/8. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 305. és 802. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
20. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
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    1  Beruházás      
       19  EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai[ 100,0] 4 700,0 /+4600.0 kiad./  
 [ 100,0] 4 700,0 /+4600.0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/1. (653. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc3. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/653. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51/14. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 20. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    1  Beruházás     
       20  Ivóvíz-minőség javító program [ 200,0] 250,0 /+50,0 tám./      
 [ 200,0] 250,0 /+50,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/6. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), 
63/11. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/656. számon. 
 
 
 51/15. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/428. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 424/1. és 506/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Belvíz elleni védekezés  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/2. (568. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím11. alc2. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/568. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 52/1. Jávor Benedek képviselő - kapcsolódva  a T/1498/8. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 305. és 802. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
20. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    4 600,0 tám, 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok    4 600,0 tám. 
       [3  Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása] [4 
600,0]  /-4600.0 kiad./    4 600,0 tám. 
 [4 600,0] /-4600.0 tám./     4 600,0 
kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/13. (653. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc19. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/653. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 52/2. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
      5  Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 
          4  Balatoni árvaszúnyog túlszaporodásának okainak kutatása  50,0
 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/5. (557. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc10. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/557. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 52/3. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 11. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       11  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok [ 39,5] 69,5 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 17,3] 47,3 /+30,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/4. (654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), 63/9. 
(654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/654. számon. 
 
 
 53/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
20. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       14  Állami feladatok átvállalása az Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában [ 
59,6] 201,6 /+142.0 tám./  
 [ 59,6] 201,6 /+142.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/2. (691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc8. jcs), 59/3. 
(691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/691. számon. 
 



- 69 - 

A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 54/1. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 16. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok   
       16  Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai [ 50,0] 100,0
 /+50,0 tám./     
 [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/5. (655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), 
63/10. (655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/655. számon. 
 
 
 54/2. Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők - kapcsolódva  a T/1498/263-1. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 299. pontja) -  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 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/10. (652. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2. cím1. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/652. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 54/3. Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők - kapcsolódva  a 
T/1498/76. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    3  Agrár célelőirányzatok      
       4  Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása [ 44,4] 64,4
 /+20,0 kiad./    
 [ 44,4] 64,4 /+20,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/7. (560. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc10. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/560. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 55/1. Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők - kapcsolódva  a 
T/1498/76. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       
    3  Agrár célelőirányzatok      
       8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása    
 [ 69,8] 169,8 /+100,0 kiad./      
 [ 69,8] 169,8 /+100,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/4. (556. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc10. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/556. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 55/2. Font Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
20. cím 3. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    3  Agrár célelőirányzatok      
       8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása [ 69,8] 197,8
 /+128.0 tám./       
 [ 69,8] 197,8 /+128.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/1. (691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc14. jcs), 59/3. 
(691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/691. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 56/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/42. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 53., 54., 57., 58. és 59. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    3  Agrár célelőirányzatok      
       22  Bormarketing és minőség-ellenőrzés [1 500,0] 1 535,8 /+35.8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/2. (635. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím14. alc1. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/635. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56/2. Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/243. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 328., 340., 343., 350. és 816. pontjai) -  a törvényja-
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vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 26. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
      26 Alternatív értékesítési láncok támogatása  1 900,0 /+1900,0 tám./ 
  1 900,0 /+1900,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/7. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), 
63/12. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/657. számon. 
 
 
 56/3. Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/243. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 328., 340., 343., 350. és 816. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 26. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
      26 Alternatív értékesítési láncok támogatása  590,0 /+590,0 tám./ 
  590,0 /+590,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/8. (658. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), 
63/13. (658. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/658. számon. 
 
 
 56/4. Gőgös Zoltán képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 20. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása    
       10  Uniós Programok ÁFA fedezete [2 992,0] 2 892,0 /-100,0 kiad./     
 [2 992,0] 2 892,0 /-100,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/1. (556. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc8. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/556. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56/5. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 20. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása     
       10  Uniós Programok ÁFA fedezete [2 992,0] 2 942,0 /-50,0 kiad./    
 [2 992,0] 2 942,0 /-50,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (557. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc5. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/557. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56/6. Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők - kapcsolódva  a 
T/1498/76. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása 
       10  Uniós Programok ÁFA fedezete [2 992,0] 2 672,0 /-320,0 kiad./     
 [2 992,0] 2 672,0 /-320,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/1. (558. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc6. jcs5. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/558. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56/7. Gőgös Zoltán képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 20. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása    
       10  Uniós Programok ÁFA fedezete [2 992,0] 2 972,0 /-20,0 kiad./    
 [2 992,0] 2 972,0 /-20,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/3. (560. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc4. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/560. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59/1. Gőgös Zoltán képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 20. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    5  Nemzeti támogatások      
      6  Nemzeti Erdőprogram    
         5  Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása [ 280,0] 600,0 /+320,0 kiad./    
 [ 280,0] 600,0 /+320,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/6. (558. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím4. alc10. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/558. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 



- 75 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59/2. Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők - kapcsolódva  a 
T/1498/76. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 20. cím 5. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       8  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [55 584,5] 60 084,5 /+4500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [55 520,7] 60020,7 /+4500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/1. (559. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím11. alc2. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/559. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59/3. Font Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  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] 55 314,5 /-270,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [55 520,7] 55 250,7 /-270,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/1. (691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc14. jcs), 55/2. 
(691. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc8. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/691. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Mezőgazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 



- 76 - 

 
 
 60/1. Gőgös Zoltán képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/76. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 118. és 349. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 20. cím 11. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Vidékfejlesztési és halászati programok 
      2  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II, NVT) 
         1  I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása[23 369,3]
 18 869,3 /-4500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [5 719,0] 5 408,9 /-310,1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[77 262,3] 73 072,4 /-4189,9 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/2. (559. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím5. alc8. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/559. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 60/2. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/428. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 424/1. és 506/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 11. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Vidékfejlesztési és halászati programok 
      2  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II, NVT) 
         1  I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása[23 369,3]
 22 369,3 /-1000.0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szüksé-
ges. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/15. (568. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/568. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 63/1. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/93. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 286. és 602. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    [14  Fejezeti tartalék] 
       [1  Fejezeti általános tartalék] [ 135,8]  /-135.8 tám./ 
 [ 135,8]  /-135.8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/6. (668. sz. jav. - 5.§új(4)), 63/3. (668. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. címúj15. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/668. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 63/2. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/42. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 53., 54., 57., 58. és 59. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 20. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    14  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti általános tartalék [ 135,8] 100,0 /-35.8 kiad./      
 [ 135,8] 100,0 /-35.8 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (635. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alc22. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/635. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 63/3. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/93. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 286. és 602. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. feje-
zet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15 Céltartalékok  135,8 /+135,8 tám./ 
  135,8 /+135,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/6. (668. sz. jav. - 5.§új(4)), 63/1. (668. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20. cím14. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/668. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizott-
sága, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 63/4. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 2. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       2  Csomagolóeszközök termékdíja [10 200,0] 10 220,0 /+20,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/3. (654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc11. jcs), 63/9. 
(654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/654. számon. 
 
 
 63/5. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 2. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
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       2  Csomagolóeszközök termékdíja [10 200,0] 10 230,0 /+30,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc16. jcs), 
63/10. (655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/655. számon. 
 
 
 63/6. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 2. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       2  Csomagolóeszközök termékdíja [10 200,0] 10 230,0 /+30,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/14. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc20. jcs), 
63/11. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/656. számon. 
 
 
 63/7. Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/243. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 328., 340., 343., 350. és 816. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 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] 11 200,0 /+1000,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/2. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 
63/12. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/657. számon. 
 
 
 63/8. Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/243. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 328., 340., 343., 350. és 816. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       2  Csomagolóeszközök termékdíja [10 200,0] 10 500,0 /+300,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/3. (658. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 
63/13. (658. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc5. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/658. számon. 
 
 
 63/9. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 5. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       5  Reklámhordozó papírok termékdíja [2 000,0] 2 010,0 /+10,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/3. (654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc11. jcs), 63/4. 
(654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/654. számon. 
 
 
 63/10. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 5. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       5  Reklámhordozó papírok termékdíja [2 000,0] 2 020,0 /+20,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím2. alc16. jcs), 63/5. 
(655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/655. számon. 
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 63/11. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/259. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 284., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 
367. és 819. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 21. cím 9. alcím 5. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  21  Központosított bevételek 
    9  Termékdíjak 
       5  Reklámhordozó papírok termékdíja [2 000,0] 2 020,0 /+20,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/14. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím1. alc20. jcs), 
63/6. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/656. számon. 
 
 
 63/12. Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/243. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 328., 340., 343., 350. és 816. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 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] 2 900,0 /+900,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/2. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 
63/7. (657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/657. számon. 
 
 
 63/13. Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/243. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 328., 340., 343., 350. és 816. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 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] 2 290,0 /+290,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/3. (658. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20. cím3. alcúj26.jcs.), 
63/8. (658. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.21. cím9. alc2. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/658. számon. 
 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 63/14. A Gazdasági bizottság 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] 
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal  
 
 Indokolás a T/1498/602-3. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 63/15. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/388. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 1., 368. és 369. pontjai) -  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[96 
839,8] 96 818,8 /-21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [81 421,5] 81 400,5 /-21,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai[36 685,1]
 96 839,8 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85/1. (701. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/701. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 63/16. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/333. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 22., 26., 43., 193. és 370. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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 
        
Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
4  HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai[60 
154,7]  tám. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/5. (667. sz. jav. - 5.§új(4)), 85/2. (667. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8. címúj4.alc.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/667. számon. 
 
 
 74/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/36. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 371., 372., 373. és 419. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 10. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    2  Ágazati célelőirányzatok     
      3  Társadalmi szervek támogatása    
         [10  Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)] [ 0,5]  /-
0.5 kiad./  
 [ 0,5]  /-0.5 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/1. (610. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs11. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/610. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 75/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/36. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 371., 372., 373. és 419. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 11. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
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  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    2  Ágazati célelőirányzatok    
      3  Társadalmi szervek támogatása    
         11  Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) [ 8,0] 8,5
 /+0.5 kiad./   
 [ 8,0] 8,5 /+0.5 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/1. (610. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8. cím2. alc3. jcs10. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/610. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 85/1. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/388. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 1., 368. és 369. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
fejezet 8. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41 jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapo-
dás feladatai  21,0 /+21,0 kiad./ 
  21,0 /+21,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/15. (701. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1. cím3. alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/701. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 85/2. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/333. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 22., 26., 43., 193. és 370. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 8. cím kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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     4 Céltartalékok  24,7 /+24,7 tám./ 
  24,7 /+24,7 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/5. (667. sz. jav. - 5.§új(4)), 63/16. (667. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1. cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/667. számon. 
 
 

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 86/1. Dr. Harangozó Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím elhagyását javasolja: 
 
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./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89/2. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5. cím), 92/1. (582. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), 92/2. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.8. cím), 92/3. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9. cím), 93/1. (582. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.12. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/582. számon. 
 
 
 89/1. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/428. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 424/1. és 506/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 764,0] 12 564,0 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 344,0] 3 144,0 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/1. (567. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20. cím10. alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/567. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 89/2. Dr. Harangozó Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [41 012,5] 42 671,5 /+1659,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [23 320,8] 24 979,8 /+1659,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 92/1. (582. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), 92/2. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.8. cím), 92/3. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9. cím), 93/1. (582. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.12. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/582. számon. 
 
 
 92/1. Dr. Harangozó Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [222 723,1] 232 807,1 /+10084,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [146 096,4] 156 180,4 /+10084,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 89/2. (582. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.5. cím), 92/2. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.8. cím), 92/3. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9. cím), 93/1. (582. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.12. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/582. számon. 
 
 
 92/2. Dr. Harangozó Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Alkotmányvédelmi Hivatal [7 364,3] 7 619,3 /+255,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 084,1] 5 339,1 /+255,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 89/2. (582. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.5. cím), 92/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), 92/3. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9. cím), 93/1. (582. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.12. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/582. számon. 
 
 
 92/3. Dr. Harangozó Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 9. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   9  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 655,1] 16 038,1 /+383,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [9 556,1] 9 939,1 /+383,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 89/2. (582. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.5. cím), 92/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), 92/2. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.8. cím), 93/1. (582. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.12. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/582. számon. 
 
 
 92/4. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/15. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 375. és 431. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ[ 206,4] 156,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,5] 14,5 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (662. sz. jav. - 5.§új(4)), 127/2. (662. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20. címúj14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/662. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 93/1. Dr. Harangozó Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
12. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   12  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság [10 917,3] 11 300,3 /+383,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [6 771,7] 7 154,7 /+383,0 kiad./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), 89/2. (582. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.5. cím), 92/1. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7. cím), 92/2. (582. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.8. cím), 92/3. (582. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.9. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/582. számon. 
 
 
 127/1. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/428. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 424/1. és 506/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 20. cím 10. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
     10  Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása [2 061,3] 2 261,3 /+200,0 tám./  
 [2 061,3] 2 261,3 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89/1. (567. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/567. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/2. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/15. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 375. és 431. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 14. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14 Céltartalék  50,0 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (662. sz. jav. - 5.§új(4)), 92/4. (662. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.10. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/662. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet 

 127/3. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/509. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 424/2., 445/2., 451/1., 451/2., 495/1., 601/1. és 601/2. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása [7 109,5] 7 236,5 /+127,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 367,8] 5 467,8 /+100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 435,4] 1 462,4 /+27,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
   1  Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása [7 569,5] 7 109,5 tám. 
         1  Személyi juttatások [5 676,0] 5 367,8 kiad. 
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 516,0] 1 435,4 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/20. (678. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc9. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/678. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 127/4. Kaufer Virág és Ertsey Katalin képviselők - kapcsolódva  a T/1498/226. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 639. és 640. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  1  Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 
    4 Munkaügyi kormánybiztos  50,0 /+50,0 kiad./ 
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  50,0 /+50,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/21. (583. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/583. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/5. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/495. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 6/1., 6/3., 138/1., 145/1., 289/1., 295/1., 426/1., 428/1., 432/1., 433/1., 
502/1., 642/1., 644/1., 654/1., 833/3., 835/1., 874/1., 879/1., 880/1., 898/1. és 899/1. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   4  [Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]Foglalkoztatási Hivatal 2 719,4 
          1  Működési költségvetés 
          3 Dologi kiadások  1 191,9 /+1191,9 kiad./ 
           [5  Egyéb működési célú kiadások] [1 191,9]  /-1191,9 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1498/677. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 127/6. Dr. Lamperth Mónika képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
8. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   8  Magyar Államkincstár [18 965,2] 18 465,2 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 548,2] 6 048,2 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/16. (561. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. 

jcsúj5.jc), 127/17. (561. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím6. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/561. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/7. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/131. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 126. és 441. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   8  Magyar Államkincstár [18 965,2] 17 965,2 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 548,2] 5 548,2 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/15. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/592. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/8. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 8. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   8  Magyar Államkincstár [18 965,2] 19 168,8 /+203,6 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 189,1] 13 351,5 /+162,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 706,6] 3 747,8 /+41,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/13. (683. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.15. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/683. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 127/9. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
10. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   10  Regionális Munkaügyi Központok  500,0 /+500,0 tám./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
10  Regionális Munkaügyi Központok [19 079,8]  tám. 
 
A módosító indítványban a módosításra javasolt címet az OGY. 2010. december 7-ei határozatával 
elhagyta, ezért új előirányzatként került felvezetésre. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/10. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 127/12. 
(648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14. cím), 127/14. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 127/18. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. 

cím14. alc1. jcs2. jc), 127/19. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc8. jcs), 127/22. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. 

jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/10. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
11. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   11  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [1 502,6]1 602,6
 /+100,0 tám./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
11  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[5 830,8] 1 502,6 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 127/12. (648. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14. cím), 127/14. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 127/18. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. 

alc1. jcs2. jc), 127/19. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc8. jcs), 127/22. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/11. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/15. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 375. és 431. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
11. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  11  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 970,6] 988,3 /+17,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 262,2] 267,0 /+4,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 520,6] 498,1 /-22,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Személyi juttatások [3 675,2] 970,6 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 992,3] 262,2 kiad. 
3  Dologi kiadások [1 366,1] 520,6 kiad. 
 
 Indokolás a T/1498/679. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 127/12. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
14. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   14  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság [ 817,6] 877,6 /+60,0 tám./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
14  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság [3 066,7] 817,6 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 127/10. (648. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 127/14. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 127/18. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. 

alc1. jcs2. jc), 127/19. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc8. jcs), 127/22. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/13. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím el-
hagyását javasolja: 
 
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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/8. (683. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/683. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 127/14. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 3 400,0
 /+3400,0 tám./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása[3 363,0]  tám. 
 
A módosító indítványban a módosítani kívánt jogcímcsoportot  az OGY. 2010. december 7-ei hatá-
rozatával elhagyta, ezért új előirányzatként szerepeltetjük. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 127/10. (648. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 127/12. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14. cím), 127/18. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs2. 

jc), 127/19. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc8. jcs), 127/22. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/15. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/131. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 126. és 441. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 4 jogcím  felvételével: 
 
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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/7. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/592. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/16. Dr. Lamperth Mónika képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím 48. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      48  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
          5 Paneles technológiával készült lakóépületek rekonstrukciója  600,0
 /+600,0 tám./ 
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               2  Felhalmozási költségvetés
                  5  Lakástámogatás  600,0 /+600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/6. (561. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8. cím), 127/17. (561. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím6. alc4. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/561. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/17. Dr. Lamperth Mónika képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 6. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    6  Kutatási és technológia feladatok    
       4  Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása[ 662,6]
 562,6 /-100,0 kiad./      
                                   [ 662,6] 562,6 /-100,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/6. (561. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8. cím), 127/16. (561. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/561. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/18. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok      154,1 kiad, 
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása      154,1 kiad. 
      1  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása      154,1 kiad. 
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         2  Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása [ 154,1] 254,1
 /+100.0 tám./       
 [ 154,1] 254,1 /+100.0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 127/10. (648. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 127/12. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14. cím), 127/14. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 
127/19. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc8. jcs), 127/22. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/19. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 30. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       8  Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása  140,0 /+140,0 tám./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
8  Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása [ 14,9]  tám. 
 
A módosító indítványban a módosításra javasolt jogcím-csoportot az OGY. 2010. december 7-ei ha-
tározatával elhagyta, ezért új előirányzatként szerepeltetjük. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 127/10. (648. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 127/12. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14. cím), 127/14. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 
127/18. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs2. jc), 127/22. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc10. jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 127/20. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/509. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 424/2., 445/2., 451/1., 451/2., 495/1., 601/1. és 601/2. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasol-
ja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  Nemzetgazdasági programok [ 536,6] 409,6 /-127,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 400,0] 273,0 /-127,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/3. (678. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/678. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Külügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 127/21. Kaufer Virág és Ertsey Katalin képviselők - kapcsolódva  a T/1498/226. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 639. és 640. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
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] 7 950,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 000,0] 3 950,0 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/4. (583. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1. címúj4.alc.), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/583. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/22. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) a T/1498/110. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) a T/1498/111. számú módosító javaslathoz 
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(T/1498/409. sz. ajánlás 457. és 556. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 30. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [8 000,0] 3 700,0 /-4300,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10. cím), 127/10. (648. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11. cím), 127/12. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14. cím), 127/14. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím2. alc48. jcs), 
127/18. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím14. alc1. jcs2. jc), 127/19. (648. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25. cím30. alc8. jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/648. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fo-
gyasztóvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127/23. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/531. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 466/2. és 822/14. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 44. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
     44  Idegenforgalmi [tevékenység támogatása] adó differenciált kiegészítése  
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
44  Idegenforgalmi tevékenység támogatása  400,0 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/12. (685. sz. jav. - 81.§új(4)), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/685. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 127/24. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/133. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 128. és 617. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása [5 155,0] 5 030,0 /-125,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 842,7] 717,7 /-125,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása [4 595,0] 5 155,0 tám. 
3  Dologi kiadások [ 829,5] 842,7 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/12. (598. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/598. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 129/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 1. alcím elhagyását javasolja: 
 
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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/2. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím2. alc), 135/12. 
(722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj1.alc), 135/13. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj2.alc), 172/18. (722. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím3. alc35. jcsúj2jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/722. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 129/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 2. alcím elhagyását javasolja: 
 
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./ 
           [2  Felhalmozási költségvetés] [ 50,0]  /-50,0 bev./ 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/1. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím1. alc), 135/12. 
(722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj1.alc), 135/13. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj2.alc), 172/18. (722. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím3. alc35. jcsúj2jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/722. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 129/3. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   7  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [22 999,9] 22 499,9 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  Dologi kiadások [14 499,2] 22 999,9 kiad. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/1. (563. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alcúj51.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/563. számon. 
 
 
 129/4. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/68. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 196. és 615. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
7. cím módosítását javasolja: 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  7  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [22 999,9] 22 499,9 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  Dologi kiadások [14 499,2] 22 999,9 kiad. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/7. (565. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/565. számon. 
 
 
 129/5. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  7  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [22 999,9] 22 699,9 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  Dologi kiadások [14 499,2] 22 999,9 kiad. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/8. (566. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/566. számon. 
 
 
 129/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 11. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   11  [PM Informatikai Szolgáltató Központ]Kormányzati Informatikai  
         Fejlesztési Ügynökség 455,2 

 
 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 135/1. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/192. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 488. és 508. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 569,1 /-403,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 8 526,0 /-403,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137/1. (572. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím1. 

alcúj4jcs.új2.jc.), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/572. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135/2. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/107. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 497,9 /-475,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 8 454,8 /-475,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/3. (573. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alcúj51.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/573. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135/3. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/107. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását javasolják: 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 572,9 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 8 529,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/576. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135/4. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 847,9 /-125,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 8 804,8 /-125,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/5. (576. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alcúj51.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/1. (577. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/577. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 135/5. Tukacs István és dr. Veres János képviselők - kapcsolódva  a T/1498/110. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását

 

 javasolják: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 472,9

 

 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 8 429,8 /-500,0 kiad./ 
 



- 105 - 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 Indokolás a T/1498/587. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 135/6. Sós Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/138. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 233. és 590. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím módosítását

 

 javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 12 622,9 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 8 579,8 /-350,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/588. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 135/7. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/54-1. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím módosítását

 

 javasolják: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 11 972,9

 

 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 7 929,8 /-1000,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/589. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/3. (587. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/5. (588. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/10. (589. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 135/8. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/132. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 127. és 609. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását

 

 javasolják: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 11 972,9 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 7 929,8 /-1000,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/591. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135/9. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/130. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 125. és 616. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását javasolják: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 11 972,9

 

 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 7 929,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 Indokolás a T/1498/593. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 135/10. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/134. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 129. és 570. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 12. cím módosítását

 

 javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alcúj51.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/11. (593. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 11 972,9 /-1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 7 929,8 /-1000,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/594. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 135/11. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/91. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 136. és 157. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 12. cím módosítását

 

 javasolja: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   12  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 972,9] 11 972,9

 

 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 929,8] 7 929,8 /-1000,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/601. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 14. cím új 1. alcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
     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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/2. (594. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/13. (601. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/1. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím1. alc), 129/2. 
(722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím2. alc), 135/13. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj2.alc), 172/18. (722. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím3. alc35. jcsúj2jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/722. számon. 

A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 

. 
 
 
 135/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 14. cím új 2. alcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
     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./ 
           2  Felhalmozási költségvetés  50,0 /+50,0 bev./ 
             1  Intézményi beruházási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 

A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/1. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím1. alc), 129/2. 
(722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím2. alc), 135/12. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj1.alc), 172/18. (722. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím3. alc35. jcsúj2jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/722. számon. 
 

. 

 
 137/1. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/192. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 488. és 508. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 1. alcím kiegészítését

 

 javasolják a következő új 4. jogcím-csoport új 2 jog-
cím  felvételével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Ipari parkok kialakítása
        2 Csurgói Ipari Park infrastruktúrára kialakítása  403,8 /+403,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  403,8 /+403,8 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/1. (572. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/572. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 137/2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
1. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    1  Beruházás     
       10  Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása  5 200,0/+5200,0 kiad./    5 
200,0 tám. 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][5 200,0]  /-5200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
10  Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása  5 200,0 tám. 
   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 200,0 kiad. 
 
 Indokolás a T/1498/602-4. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 139/1. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva  a T/1498/389. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 140. és 142. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

      36  PPP programokkal kapcsolatos kiadások    
         5  Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez [9 896,9] 9 496,9

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    2  Ágazati célelőirányzatok     

 /-
400.0 kiad./   
 [9 896,9] 9 496,9 /-400.0 tám./ 
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 Indokolás a T/1498/695. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 139/2. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/401. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 186. és 518. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását

 

 javasolják: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    [2  Ágazati célelőirányzatok]    
       [38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat] [13 500,0]  /-13500.0 kiad./    

 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 13 500,0

 

  [16  Fejezeti kezelésű előirányzatok]    

[13 500,0]  /-13500.0 tám./     

 kiad. 
 

 
 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

A módosító javaslatot az OGY 2010. december 7-i határozatának megfelelően számszakilag ponto-
sítottuk. 

 Indokolás a T/1498/649. számon. 
 

: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 140/1. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/109. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 121. és 608. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják: 
 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    2  Ágazati célelőirányzatok     

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143/1. (695. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alcúj45.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/1. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), 
159/3. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc50. jcs), 165/15. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új22.cím), 165/16. (649. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.új23.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [13 500,0] 13 000,0 /-500,0 kiad./     
 [13 500,0] 13 000,0 /-500,0 tám./      

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 13 500,0

 

 kiad. 

 

 Indokolás a T/1498/574. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 140/2. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/133. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 128. és 617. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítá-

 

sát javasolják: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    2  Ágazati célelőirányzatok     
       38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [13 500,0] 13 100,0

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

 /-400,0 tám./ 
 [13 500,0] 13 100,0 /-400,0 kiad./  

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
38  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [15 300,0] 13 500,0

 

 tám. 
 [15 300,0] 13 500,0 kiad. 

 Indokolás a T/1498/575. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 143/1. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva  a T/1498/389. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 140. és 142. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
16. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport  felvételével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/4. (574. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alcúj51.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/9. (575. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím7. alcúj4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       45 Kiemelt jelentőségű vidéki kulturális intézmények támogatása  400,0
 /+400,0 kiad./ 
  400,0 /+400,0 tám./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139/1. (695. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc36. jcs5. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/695. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 143/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 2. alcím 45. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

       45  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 3 363,0 

             5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 
                Egyéb működési célú kiadások

 

    2  Ágazati célelőirányzatok 

          1  Működési költségvetés 

 250,0 

Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
45  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása  3 363,0

 

 tám. 
     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 kiad. 

 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

A módosító javaslatot: 

. 

 
 144/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. 
cím 2. alcím 46. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 
 

    2  Ágazati célelőirányzatok 

          1  Működési költségvetés 
             5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

       46  Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója500,0 
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               Egyéb működési célú kiadások 436,5 
 
Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
46  Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója  500,0 tám. 
     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  436,5 kiad. 

 
 
 

 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 

A módosító javaslatot: 

. 
 
 
 146/1. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 

    3  Informatikai feladatok 
       1  Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása[8 250,0]
 7 250,0

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 450,0] 5 450,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/4. (570. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc2. jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/570. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 146/2. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/109. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 121. és 608. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják: 
 

    3  Informatikai feladatok     
       4  Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése [10 800,0] 10 400,0

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /-400,0 kiad./     
 [10 800,0] 10 400,0 /-400,0 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/2. (571. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. 

alcúj51.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 Indokolás a T/1498/571. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 147/1. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 4. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

    4  Ágazati szabályozási feladatok 
       3  Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok [ 252,1] 182,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-
70,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 177,1] 107,1 /-70,0 kiad./ 

 
 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/2. (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), 
165/14. (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. címúj9.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/682. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 149/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/384. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 89., 534. és 922. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok    
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [5 200,0] 5 020,0

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

 /-180.0 kiad./     
 [5 200,0] 5 020,0 /-180.0 tám./    

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [7 200,0] 5 200,0

 

 kiad. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160/1. (608. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alcúj51.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/608. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 149/2. Riz Levente és Kovács Péter képviselők - kapcsolódva  a T/1498/540. számú mó-
dosító javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 519/6. és 734/2. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok     
       1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [5 200,0] 5 000,0

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /-200.0 tám./   
 [5 200,0] 5 000,0 /-200.0 kiad./    

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [7 200,0] 5 200,0

 

 tám. 
 [7 200,0] 5 200,0 kiad. 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/4. (703. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc50. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/703. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén egyetért, 
a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 

 
 151/1. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a következő új 2. jogcím  felvéte-
lével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         2 Siófok déli elkerülő út megépítése

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  125,0 /+125,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  125,0 /+125,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (577. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/577. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 151/2. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/134. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 129. és 570. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a kö-
vetkező új 4. jogcím  felvételével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
        4 Miskolc belterületi utak felújítása

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
             2 Felújítás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/594. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/10. (594. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 151/3. Tukacs István és dr. Veres János képviselők - kapcsolódva  a T/1498/110. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 456. és 555. pontjai) -  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 

      2  Útpénztár 

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

        4 Nyíregyháza nyugati elkerülő út I. szakasz fejlesztésének
           megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (587. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/587. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 151/4. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  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 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Útpénztár 
         5 67-es út Kaposvár-M7-es autópálya közötti szakaszának 2x2 sávosítása

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  1 
000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc1. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/570. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 151/5. Sós Tamás képviselő - kapcsolódva  a T/1498/138. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 233. és 590. pontjai) -  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 

      2  Útpénztár 
        5 2507. út Mónosbél-Balaton közötti szakaszának

 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

 felújítása  350,0
 /+350,0 tám./ 



- 118 - 

           2  Felhalmozási költségvetés
              2  Felújítás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/6. (588. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/588. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 159/1. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/401. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 186. és 518. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       18  A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés [1 558,4]3 058,4

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

 /+1500,0 tám./ 

 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139/2. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
159/3. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc50. jcs), 165/15. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új22.cím), 165/16. (649. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.új23.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/649. számon. 

: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 159/2. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. 
alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       18  A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés [1 558,4] 1 128,4

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

 /-
430,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
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             5  Egyéb működési célú kiadások [1 450,9] 1 020,9 /-430,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/1. (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím4. alc3. jcs), 
165/14. (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. címúj9.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/682. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 159/3. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/401. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 186. és 518. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 50. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok    
       50  Közlekedési zajvédelem [ 200,0] 360,0

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

 /+160.0 kiad./   
 [ 200,0] 360,0 /+160.0 tám./ 

 

 Indokolás a T/1498/649. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139/2. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
159/1. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), 165/15. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új22.cím), 165/16. (649. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.új23.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 

: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 159/4. Riz Levente és Kovács Péter képviselők - kapcsolódva  a T/1498/540. számú mó-
dosító javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 519/6. és 734/2. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. alcím 50. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok      
       50  Közlekedési zajvédelem [ 200,0] 400,0

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

 /+200.0 tám./     
 [ 200,0] 400,0 /+200.0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149/2. (703. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/703. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén egyetért, 
a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 160/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/384. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 89., 534. és 922. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 51. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       51 Szarvas-Mezőberény alsórendű út felújítása

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

  - 180,0 /-180,0 kiad./ 
  - 180,0 /-180,0 tám./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/608. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 165/1. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) -  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: 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Kerékpárút építés

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

         1 Budapest, Rákos-patak parti kerékpárút építés  500,0 /+500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149/1. (608. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc1. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/3. (563. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/563. számon. 
 
 
 165/2. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/109. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 121. és 608. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jogcím-csoport új 1. 
jogcím  felvételével: 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

       51 Vasútfejlesztés
        1 Balatonfenyves-Táska-Somogyszentpál között közlekedő keskeny nyomtávú vasút felújítása
  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/2. (571. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím3. alc4. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/571. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/3. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) -  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 Csurgó és térsége turisztikai célú kerékpárutak kiépítése  475,0
 /+475,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú kiadások  475,0 /+475,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/573. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/2. (573. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/4. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/109. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 121. és 608. pontjai) -  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 

    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      51 Vasútfejlesztés

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

         1 A MÁV 35. sz. Kaposvár-Siófok vasútvonal felújítása  500,0
 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140/1. (574. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/574. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/5. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/107. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 455. és 606. pontjai) -  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 Siófok —Ságvár külterületi kerékpárút építése  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/3. (576. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/576. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 165/6. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/132. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 127. és 609. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jog-
cím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

      51 Kerékpárút építés
         1 Kerékpárutak építése Miskolcon, a városi hálózat összeköttetése
            agglomerációs településekkel (Arnót, Sajópálfala, Gesztely,
            Hernádnémeti, Hernádkak, Alsózsolca, Felsőzsolca, Szirmabesenyő,
            Mályi, Nyékládháza, Kistokaj)  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/591. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/7. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/68. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 196. és 615. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
16. cím 7. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
  7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok [ 911,3]1 411,3

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

 /+500,0 tám./ 
       4 Angyalföld parkolási helyzetének javítása  500,0 /+500,0 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/565. számon. 

 
 165/8. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  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]1 211,3

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

 /+300,0 tám./ 
       4 A Népsziget fejlesztésének első üteme  300,0 /+300,0 tám./ 

 
 
 165/9. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/133. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 128. és 617. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 16. cím 7. alcím kiegészítését

 
 
 Indokolás a T/1498/566. számon. 

 javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 Buzsák-Csisztafürdő gyógyfürdő fejlesztése

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/575. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/4. (565. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/5. (566. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140/2. (575. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 165/10. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/54-1. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 16. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  
felvételével: 

    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
     4 Miskolc-Tapolca többmedencés strandfürdő létesítése

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/7. (589. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/589. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/11. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/130. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 125. és 616. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 7. alcím kiegészítését

 

 javasolják a következő új 4. jogcím-
csoport  felvételével: 

    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
     4 Miskolc-Lillafüred turisztikai fejlesztése

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/593. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/9. (593. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 

 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 165/12. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/133. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 128. és 617. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       4 P+R parkoló kialakítása a Határ úton a metróállomásnál

 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  125,0
 /+125,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  125,0 /+125,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/598. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/13. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/91. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 136. és 157. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 16. cím 7. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

    7  Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
       5  Kispest központjának területfejlesztése

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/601. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 165/14. Rogán Antal képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 2. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 9. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/24. (598. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/11. (601. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12. cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9 Fejezeti tartalék
       1  Fejezeti általános tartalék  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/1. (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím4. alc3. jcs), 
159/2. (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/682. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 165/15. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/401. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 186. és 518. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet kiegészítését

 

 javasolják a következő új 22. cím  felvételével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   22 Környezetbarát autóbuszpark beszerzés első ütem

 

  11 140,0 /+11140,0 tám./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139/2. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
159/1. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), 159/3. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc50. jcs), 165/16. (649. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.új23.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/649. számon. 

: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 165/16. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/401. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 186. és 518. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet kiegészítését

 

 javasolják a következő új 23. cím  felvételével: 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   23 Kötöttpályás közlekedés kialakításának vizsgálata megyei jogú városokban

 

 
 700,0 /+700,0 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139/2. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím2. alc38. jcs), 
159/1. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc18. jcs), 159/3. (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.16. cím5. alc50. jcs), 165/15. (649. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.új22.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/649. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezet 

 170/1. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/64. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 162. és 739. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. 
cím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 6 724,0

 

 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 181,5 /-900,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/12. (564. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/564. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 170/2. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/92. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 386. és 657. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 424,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 881,5 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/3. (578. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 Indokolás a T/1498/578. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/3. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/177. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 485. és 658. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását

 

 javasolják: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 524,0

 

 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 981,5 /-100,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/579. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 170/4. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/86. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 223. és 663. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 414,0

 

 /-210,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 871,5 /-210,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/580. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatá-
si bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/4. (579. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/8. (580. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/5. Dr. Kolber István, dr. Lamperth Mónika és Harangozó Gábor képviselők - kap-
csolódva  a T/1498/177. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 485. és 658. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását

 

 javasolják: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 324,0

 

 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 781,5 /-300,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/5. (581. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/581. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/6. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/86. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 223. és 663. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. 
cím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 424,0

 

 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 881,5 /-200,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/11. (595. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. 

alcúj6.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/595. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 170/7. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/118. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 164. és 721. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 1. cím módosítását javasolja: 
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 586,5 /-37,5 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 1 044,0 /-37,5 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/596. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/8. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/94. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 471. és 668. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. 
cím módosítását

 

 javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 6 824,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 281,5 /-800,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/597. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatá-
si bizottság; 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet
 

. 

 
 170/9. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/94. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 471. és 668. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. 
cím módosítását

 

 javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 337,0 /-287,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 794,5 /-287,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179/2. (596. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc2. jcsúj2j.c), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/9. (597. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alcúj6.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 



- 132 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/10. (599. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. 

alcúj6.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/599. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/10. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/135. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 130. és 742. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 1. cím módosítását

 

 javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 6 999,0 /-625,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 456,5 /-625,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/11. (600. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. 

jcsúj4jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/600. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 170/11. Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-10. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 29., 30., 39., 42., 53., 58., 61., 71., 76., 96., 111., 113., 146., 147., 151., 
152., 167., 168., 171., 176., 194., 203., 205., 285., 291., 319., 334., 335., 338., 353., 354., 374., 
418., 421., 422., 424., 425., 427., 430., 434., 435., 443., 445., 446., 448., 451., 452., 454., 463., 
465., 470., 493., 494., 495., 496., 497., 498., 499., 501., 503., 504., 505., 510., 511., 512., 514., 
522., 523., 527., 530., 532., 543., 587., 598., 600., 601., 612., 620., 624., 629., 653., 703., 710., 
732., 752., 758., 784., 787., 845., 853., 856., 858., 860., 861., 862., 876., 877., 878., 887. és 893. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 406,0

 

 /-218,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 081,5] 863,5 /-218,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183/1. (603. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcsúj12.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/603. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/12. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pont-
jai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását

 

 javasolja: 
 
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./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/640. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 170/13. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/281. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 11., 62., 93., 108., 646., 648., 737., 889., 891., 892., 895., 901. és 
902. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása [7 624,0] 7 606,5

 

 /-17,5 tám./ 

             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 17,5]  /-17,5 kiad./ 

A módosító javaslatot: 

          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179/6. (640. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/4. (665. sz. jav. - 5.§új(4)), 190/22. (665. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. címúj52.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/665. számon. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 171/1. V. Németh Zsolt és Bebes István képviselők - kapcsolódva  a T/1498/495. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 6/1., 6/3., 138/1., 145/1., 289/1., 295/1., 426/1., 
428/1., 432/1., 433/1., 502/1., 642/1., 644/1., 654/1., 833/3., 835/1., 874/1., 879/1., 880/1., 898/1. és 
899/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím módosítását

 

 javasolják: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 555,0] 1 595,0

 

  4  Egyéb kulturális intézmények 

 /+40,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 45,1] 5,1 /-40,0 kiad./ 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  Dologi kiadások [1 870,6] 1 555,0

 

 kiad. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Indokolás a T/1498/692. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 171/2. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 13. cím módo-

 

sítását javasolja: 

   13  [Nemzeti Sport Intézet és Nemzeti Sportközpontok] 
        Sportintézmények

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 [3 594,4]  /-3594,4 tám./ 

 
 

           [1  Működési költségvetés] [1 969,0]  /-1969,0 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [1 685,3]  /-1685,3 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 477,5]  /-477,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [3 250,6]  /-3250,6 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/3. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.13. címúj1.alc), 171/4. 
(705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.13. címúj2.alc), 179/7. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc2. jcs), 179/8. (705. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím23. alc3. jcs1. jc), 179/9. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc3. jcs2. jc), 180/5. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím23. alc4. jcs), 180/7. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alcúj6. jcs), 180/8. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc7. jcs), 
180/9. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc23. jcs), 190/13. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs2. jc), 190/14. (705. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs3. jc), 190/15. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs5. jc), 190/18. (705. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcsúj7.jc), 190/20. (705. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs10. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 171/3. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 13. cím kiegé-

 

szítését javasolja a következő új 1. alcím  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
 

  13  Sportintézmények
     1 Nemzeti Sport Intézet  904,1 /+904,1 tám./ 
           1  Működési költségvetés  6,0 /+6,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások  326,1 /+326,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  93,2 /+93,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  490,8 /+490,8 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 171/4. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 13. cím kiegé-

 

szítését javasolja a következő új 2. alcím  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
 

  13  Sportintézmények
     2 Nemzeti Sportközpontok  2 528,6 /+2528,6 tám./ 
           1  Működési költségvetés  1 963,0 /+1963,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások  1 256,3 /+1256,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  356,1 /+356,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  2 729,2 /+2729,2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             1  Intézményi beruházási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 171/5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport új 3. jogcím elhagyását javasolja: 
 

 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja  100,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         [3  A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja] [ 100,0]  /-
100,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 tám. 
   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 kiad. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/13. (602-5. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím25. alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/602-5. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 172/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 

      4  Kulturális beruházások 
        6 Szarvasi Trianon Múzeum létrehozásának előkészítése

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

  10,0
 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/612. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/7. (612. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Okta-
tási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport 6. jogcím elhagyását

 

 javasolja: 

         [ 2  Felhalmozási költségvetés] 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
6  Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása  40,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         [6  Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása] [ 40,0]  /-
40,0 tám./ 

             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 40,0]  /-40,0 kiad./ 
 

 tám. 
  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 kiad. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/14. (602-6. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím25. alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/602-6. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 172/3. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/92. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 386. és 657. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím  
felvételével: 

    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 Kaposvári Csiky Gergely Színház épületének felújítása

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  200,0
 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/2. (578. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/578. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/4. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/177. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 485. és 658. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a következő új 7. jogcím  
felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      4  Kulturális beruházások 
         7 Nagybajomi Művelődési Ház felújítása

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    1  Beruházás 

  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/3. (579. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/579. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/5. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/177. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 485. és 658. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 

      4  Kulturális beruházások 
         7 Marcali Helytörténeti Múzeum fejlesztése

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

  300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/581. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/5. (581. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/6. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/324. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 181. és 189. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolja a következő új 7. jogcím  felvéte-
lével: 
 

    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 Szarvasi Tessedik Tanya rekonstrukciója

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  20,0 /+20,0 kiad./ 
  20,0 /+20,0 tám./ 

 Indokolás a T/1498/609. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181/1. (609. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs5. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/7. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       8 Szarvasi Szárazmalom Interaktív Bemutatóhely létrehozása

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  25,0
 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/6. (611. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/611. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Okta-
tási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/8. Dr. Kolber István képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/86. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 223. és 663. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését

 

 javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    1  Beruházás 
       6 Kaposvár, Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 rekonstrukciója 
 210,0 /+210,0 tám./ 
  210,0 /+210,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/4. (580. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/580. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatá-
si bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/9. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/94. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 471. és 668. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 1. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételé-
vel: 

    1  Beruházás 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai
         1 Kispesti lakótelepi iskolák épületgépészeti felújítása  800,0
 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/8. (597. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/597. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatá-
si bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 172/10. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/94. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 471. és 668. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvéte-
lével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai
         1 Kispesti Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola épületgépészeti fel-
újítása  287,5 /+287,5 tám./ 
  287,5 /+287,5 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/9. (599. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/599. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/11. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/86. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 223. és 663. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 1. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvéte-
lével: 

    1  Beruházás 
      6 Bölcsödelétesítési beruházások

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

         1 Bölcsőde létesítés Kispesten  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/6. (595. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/595. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/12. Mesterházy Attila, Kiss Péter, Szűcs Erika, Gúr Nándor, Simon Gábor, dr. 
Nemény András, Pál Tibor, dr. Varga László és dr. Garai István Levente képviselők - kapcso-
lódva  a T/1498/41-1. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 774., 775., 776. és 777. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását

 

 javasolják: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    2  Normatív finanszírozás     
       8  Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése[2 520,0] 2 470,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-50,0 kiad./  
         [2 520,0] 2 470,0 /-50,0 tám./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/4. (584. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs4. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/584. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/13. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/256-1. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 461. és 903. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    2  Normatív finanszírozás     
       8  Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése[2 520,0] 2 220,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-300,0 kiad./   
 [2 520,0] 2 220,0 /-300,0 tám./ 

 Indokolás a T/1498/585. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/8. (585. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/25. (585. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 177/1. (585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. alc1. jcs), 191/30. (585. sz. jav. - 

3.mell.12.a)ab)abb)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/14. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását

 

 java-
solják: 

       8  Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése[2 520,0] 2 420,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Normatív finanszírozás   

 /-100,0 kiad./ 
 [2 520,0] 2 420,0 /-100,0 tám./ 

 Indokolás a T/1498/586. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/22. (586. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 36/1. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 177/2. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. alc1. jcs), 
191/31. (586. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 191/32. (586. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 

 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/15. Osztolykán Ágnes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    2  Normatív finanszírozás     
       11  Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) [2 650,0] 2 390,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   

 /-
260.0 tám./ 
 [2 650,0] 2 390,0 /-260.0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/11. (641. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/641. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/16. Osztolykán Ágnes képviselő - kapcsolódva  a T/1498/224. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 85., 850. és 920. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 
 

    2  Normatív finanszírozás   
       11  Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) [2 650,0] 2 645,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /-
5.0 kiad./    
 [2 650,0] 2 645,0 /-5.0 tám./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/12. (642. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/642. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 172/17. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
3. alcím 35. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 
 

    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása [ 99,0] 69,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-30,0 tám./ 
             2  Szakkollégiumi Kiválósági Központok  30,0 /+30.0 tám./   
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása [ 21,0] 99,0 tám. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Indokolás a T/1498/602-7. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 172/18. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 3. alcím 35. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 

      [35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása] 
         [2] 34

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 

  Szakkollégiumi Kiválósági Központok 30,0 kiad. 

Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
2  Szakkollégiumi Kiválósági Központok  30,0

 

 kiad. 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 
 
 Indokolás a T/1498/722. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 173/1. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/342. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 691. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 3. alcím 44. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    3  Felsőoktatási feladatok támogatása      
       44  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása [ 210,0] 186,9

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

 /-
23,1 tám./       
 [ 210,0] 186,9 /-23,1 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

 Indokolás a T/1498/687. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 173/2. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/342. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 691. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 3. alcím 45. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/1. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím1. alc), 129/2. 
(722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5. cím2. alc), 135/12. (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.új14.cúj1.alc), 135/13. (722. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.új14.cúj2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/2. (687. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc45. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása       
       45  Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása[ 46,9] 70,0 /+23,1 tám./      
 [ 46,9] 70,0 /+23,1 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/1. (687. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím3. alc44. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/687. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 173/3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 3. 
alcím 47. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

    3  Felsőoktatási feladatok támogatása     
       47  Lakitelek Népfőiskola támogatása  330,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

 /+330,0 kiad./  

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
47  Lakitelek Népfőiskola támogatása  330,0

         [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 330,0]  /-330,0 kiad./ 
 

 tám. 
     5  Egyéb működési célú kiadások  330,0 kiad. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Indokolás a T/1498/602-8. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 173/4. Novák Előd és Szávay István képviselők - kapcsolódva  a T/1498/320. számú mó-
dosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 769. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 172,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-474,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] - 282,0 /-474,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/15. (604. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc1. 

jcsúj20.jc), pontjában foglaltakkal. 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 Indokolás a T/1498/604. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 173/5. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 626,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] 172,0 /-20,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/1. (605. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc13. 

jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/605. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 173/6. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 621,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-25,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] 167,0 /-25,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/7. (611. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/611. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Okta-
tási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 173/7. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 636,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] 182,0 /-10,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (612. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/612. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Okta-
tási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 173/8. Dúró Dóra, Farkas Gergely és Novák Előd képviselők - kapcsolódva  a 
T/1498/302-1. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 616,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] 162,0 /-30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/19. (613. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. 

jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/613. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 173/9. Dúró Dóra, Farkas Gergely és Novák Előd képviselők - kapcsolódva  a 
T/1498/302-1. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 646,0] 616,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] 162,0 /-30,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/1. (614. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc23. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/614. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Okta-
tási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 173/10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
4. alcím 40. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

    4  Közoktatási feladatok támogatása       
       40  Kisiskolák újraindítása [ 300,0] 346,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

 /+46,0 tám./       

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
40  Kisiskolák újraindítása [ 300,0] 346,0

 

 kiad. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Indokolás a T/1498/602-9. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 173/11. Osztolykán Ágnes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 4. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       41 BTM-tanulók fejlesztésének pályázati támogatása

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  260,0 /+260,0 tám./ 
  260,0 /+260,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/15. (641. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc11. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/641. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 173/12. Osztolykán Ágnes képviselő - kapcsolódva  a T/1498/224. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 85., 850. és 920. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 4. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 

    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       41 Kiemelt Oktatási Körzetek Program előkészítése

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  5,0 /+5,0 kiad./ 
  5,0 /+5,0 tám./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/16. (642. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc11. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/642. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 176/1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
11. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 

    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       4  Filmek gyártásának támogatása

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  800,0 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/21. (602-11. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. címúj36.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/602-11. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 176/2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
12. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 

    12  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       8  PANKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 Kultúráért  104,0
 /+104,0 tám./ 
  104,0 /+104,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/3. (602-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.új32.címúj3alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/602-10. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 176/3. L. Simon László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/179. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 247. és 641. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 13. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 

    13  Művészeti tevékenységek 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       7 A Nemzet Színésze cím támogatása  144,7 /+144.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  113,9 /+113.9 kiad. 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok  30,8 /+30.8 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/704. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/2. (704. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím28. alc2. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 176/4. Vágó Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/226. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 639. és 640. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 14. alcím módosítását

 

 javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok [ 512,1] 412,1

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-
100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 400,0] 300,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1498/643. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/5. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 
176/6. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), 176/8. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 176/5. Vágó Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/226. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 639. és 640. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 15. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása    

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok      
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         1  Gyermek és ifjúsági célú pályázatok [ 102,0] 34,0 /-68.0 kiad./      
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Gyermek és ifjúsági célú pályázatok [ 68,0] 102,0 kiad. 
 [ 102,0] 34,0 /-68.0 tám./       

 Indokolás a T/1498/643. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/4. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 176/6. 
(643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), 176/8. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 

 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 176/6. Vágó Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/226. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 639. és 640. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 15. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását

 

 javasolja: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása[ 132,0] 557,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

 /+425,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 126,7] 551,7 /+425,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/4. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 176/5. 
(643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 176/8. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 Indokolás a T/1498/643. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 176/7. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/379. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 638., 715. és 716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 16. alcím 4. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

       4  Magyarországon kisérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása [ 100,0]  /-
100.0 kiad./      
 [ 100,0] 165,0

    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása      

 /+65.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  30,0 /+30,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  8,0 /+8,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  27,0 /+27,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások  65,0 /+65,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             1  Intézményi beruházási kiadások  35,0 /+35,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/674. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 176/8. Vágó Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/226. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 639. és 640. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 16. alcím 5. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 
 

    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
       5  Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele [ 347,0] 90,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-257,0 tám./ 

            [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 257,0]  /-257,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

          [2  Felhalmozási költségvetés] 

 
 
 Indokolás a T/1498/643. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/9. (674. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc5. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/4. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím14. alc), 176/5. 
(643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs1. jc), 176/6. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím15. alc3. jcs4. jc), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 176/9. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/379. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 638., 715. és 716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 16. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
       5  Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele [ 347,0] 282,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 39,9] 9,9 /-30,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 10,7] 2,7 /-8,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 39,4] 12,4 /-27,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/674. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 177/1. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/256-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 461. és 903. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 19. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    19  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása[34 035,1]34 335,1

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [34 019,1] 34 319,1 /+300,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/585. számon. 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/7. (674. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím16. alc4. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/8. (585. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/25. (585. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 172/13. (585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 191/30. (585. sz. jav. - 

3.mell.12.a)ab)abb)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 177/2. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 19. alcím 1. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 

    19  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása[34 035,1]34 135,1

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [34 019,1] 34 119,1 /+100,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/22. (586. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 36/1. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 172/14. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. 

jcs), 191/31. (586. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 191/32. (586. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/586. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 178/1. Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  a T/1498/498. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 718/2. és 822/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 20. alcím 6. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    20  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 
       6  Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása[ 560,0]
 580,0

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 25,0] 27,0 /+2,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 509,6] 527,6 /+18,0 kiad./ 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
6  Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása[ 500,0]
 560,0

 
 

 tám. 
5  Egyéb működési célú kiadások [ 449,6] 509,6 kiad. 
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 Indokolás a T/1498/669. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 178/2. Talabér Márta és dr. Tapolczai Gergely képviselők - kapcsolódva  a T/1498/379. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 638., 715. és 716. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 20. alcím 6. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

       6  Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 
           támogatása [ 560,0] 99,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 

 /-461,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 20,0] 19,7 /-0,3 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 509,6] 48,9 /-460,7 kiad./ 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
  6  Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 
      támogatása [ 500,0] 560,0

 

 tám. 
          5  Egyéb működési célú kiadások [ 449,6] 509,6 kiad. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/676. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 178/3. Talabér Márta és dr. Tapolczai Gergely képviselők - kapcsolódva  a T/1498/379. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 638., 715. és 716. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 20. alcím kiegészítését

 

 javasolják a következő új 8. jog-
cím-csoport  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    20  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/5. (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), 
191/1. (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/3. (676. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím20. alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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      8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása  461,0 /+461,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             3  Dologi kiadások  0,3 /+0,3 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások  460,7 /+460,7 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

 Indokolás a T/1498/676. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 179/1. Mesterházy Attila képviselő - kapcsolódva  a T/1498/37. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 172., 651., 735., 736. és 782. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok   
       1  Oltóanyag beszerzés [8 672,0] 8 668,5

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

 /-3,5 kiad./     
 [8 672,0] 8 668,5 /-3,5 tám./ 

 Indokolás a T/1498/562. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/2. (676. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím20. alc6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/16. (562. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs5. 

jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 179/2. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/118. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 164. és 721. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 22. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolja a következő új 2. jogcím  felvéte-
lével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
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         2 Gyermekgyógyászati szakrendelő kialakítása Kispesten  37,5
 /+37,5 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  37,5 /+37,5 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/596. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 179/3. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 13. jogcím-csoport módosí-

 

tását javasolja: 

    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok      
       13  Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása [ 110,0] 150,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /+40.0 kiad./     
 [ 110,0] 150,0 /+40.0 bev./ 

 

 
 179/4. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/7. (596. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/4. (639. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/639. számon. 
 

 javasolja a kö-
vetkező új 19. jogcím-csoport  felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      19 Pályázati úton elosztott támogatás a háziorvosi praxisok prevenciós
           tevékenységének támogatására  180,0 /+180,0 kiad./ 
  180,0 /+180,0 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/2. (637. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/637. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 179/5. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését

 

 javasolja a kö-
vetkező új 19. jogcím-csoport  felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      19 Pályázati úton elosztott támogatás a háziorvosi praxisok diagnosztikai
           eszközparkjának bővítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű
           kistérségekben  280,0 /+280,0 kiad./ 
  280,0 /+280,0 tám./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/3. (638. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/638. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 179/6. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését

 

 javasolja a kö-
vetkező új 19. jogcím-csoport  felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       19 Országos környezet-egészségügyi adatfelvétel és térkép létrehozása

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

  50,0
 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/12. (640. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/640. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 179/7. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím 2. jogcím-csoport elhagyását

 

 javasolja: 
 

    23  Sporttevékenység támogatása 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

       [2  Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása][ 335,2]  /-335,2 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 2,7]  /-2,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 37,3]  /-37,3 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú kiadások] [ 285,2]  /-285,2 kiad./ 

 
 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 179/8. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

             [3  Dologi kiadások] [ 75,7]  /-75,7 kiad./ 

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
      [3  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok] 
         [1  Sportegészségügyi feladatok támogatása] [ 120,0]  /-120,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 34,3]  /-34,3 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 
 
 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 179/9. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím 3. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását

 

 javasolja: 

         [2  Hazai doppingellenes tevékenység támogatása][ 183,5]  /-183.5 tám./  

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    23  Sporttevékenység támogatása     
      [3  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok]       

 [ 183,5]  /-183.5 tám./ 
 
 Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 180/1. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/135. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 130. és 742. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. alcím 4. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

    23  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [3 355,9] 2 355,9

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 2 145,3 /-1000,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/10. (590. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím24. alc11. 

jcsúj4jc), pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/590. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 180/2. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. alcím 4. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 

    23  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [3 355,9] 3 175,9

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 2 965,3 /-180,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179/4. (637. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/637. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 180/3. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. alcím 4. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [3 355,9] 3 075,9

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 2 865,3 /-280,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179/5. (638. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/638. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 180/4. Szilágyi László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. alcím 4. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [3 355,9] 3 315,9

 

 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 3 105,3 /-40,0 kiad./ 

 
 180/5. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím 4. jogcím-csoport módosítását

 
 
 Indokolás a T/1498/639. számon. 
 

 javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
      4  Versenysport támogatása [3 355,9] 613,8

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-2742,1 tám./ 

             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 44,8]  /-44,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [3 145,3] 613,8

          1  Működési költségvetés 
             [1  Személyi juttatások] [ 165,8]  /-165,8 kiad./ 

 /-2531,5 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179/3. (639. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc13. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 180/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 23. alcím 5. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

       5  Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ 
utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása2 200,0 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 

          1  Működési költségvetés 
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             5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 
               Egyéb működési célú kiadások 2 103,5 

Az OGY, 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
5  Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ 
utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása  2 200,0

 

 tám. 
     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 103,5 kiad. 

 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 Lásd a T/1498/720. sz. összefüggéseit a 40-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/720. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 
 
 
 180/7. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 

    23  Sporttevékenység támogatása 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló 
feladatok támogatása
         1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 742,1
 /+2742,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  165,8 /+165,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  44,8 /+44,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások  2 531,5 /+2531,5 kiad./ 
         2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 070,0
 /+2070,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  1 554,5 /+1554,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások  515,5 /+515,5 kiad./ 
         3 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi  vizsgálatainak támogatása 
 120,0 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  34,3 /+34,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  10,0 /+10,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  75,7 /+75,7 kiad./ 
         4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai  183,5
 /+183,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú kiadások  183,5 /+183,5 kiad./ 
         5 Diák- és hallgatói sport támogatása  335,2 /+335,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  10,0 /+10,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  2,7 /+2,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  37,3 /+37,3 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások  285,2 /+285,2 kiad./ 
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         6 Szabadidősport események támogatása  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  3,0 /+3,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  0,8 /+0,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások  146,2 /+146,2 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 180/8. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       7  Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése[2 094,0] 24,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

 /-2070,0 tám./ 

             [1  Személyi juttatások] [1 554,5]  /-1554,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 539,5] 24,0

          1  Működési költségvetés 

 /-515,5 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 180/9. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 23. al-
cím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

    23  Sporttevékenység támogatása     
       23  Szabadidősport támogatása [ 653,2] 441,4

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

 /-211,8 tám./   
 [ 653,2] 441,4 /-211,8 kiad./ 

 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban.  

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 180/10. Dr. Simon Gábor és dr. Varga László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/135. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 130. és 742. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a kö-
vetkező új 4 jogcím  felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
        4 Diósgyőri stadion rekonstrukciójának folytatása

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
                2 Felújítás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/590. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 180/11. Burány Sándor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/135. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 130. és 742. pontjai) -  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 

      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         4 Kispesti Sportcsarnok felépítése

 

    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

  625,0 /+625,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  625,0 /+625,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/1. (590. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím23. alc4. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/10. (600. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/600. számon. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 180/12. Dr. Tóth József képviselő - kapcsolódva  a T/1498/64. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 162. és 739. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 24. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 

    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14 Dagály sportfürdő korszerűsítése

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/1. (564. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/564. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 180/13. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
25. alcím kiegészítését

 

 javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    25  Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
       7  A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  100,0
 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/5. (602-5. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/602-5. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 180/14. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
25. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
       8  Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása

 

  40,0 /+40,0 tám./ 
 40,0 /+40,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/602-6. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 180/15. Novák Előd és Szávay István képviselők - kapcsolódva  a T/1498/320. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 769. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 26. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a következő új 20. jog-
cím  felvételével: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
        20 Magyarok Világszövetsége

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  474,0 /+474,0 kiad./ 
  474,0 /+474,0 tám./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/604. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 180/16. L. Simon László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/407. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 754. és 813. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/2. (602-6. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/4. (604. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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jezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
          1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  800,0 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/702. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 180/17. L. Simon László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/407. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 754. és 813. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok     

 [1 035,0]  /-1035.0 kiad./ . 

 
 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     

         [1  Magyar Mozgókép Közalapítvány] [1 035,0]  /-1035.0 tám./   . 

 Indokolás a T/1498/702. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 180/18. L. Simon László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/407. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 754. és 813. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/17. (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), 
180/18. (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/16. (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. 

jcsúj1.jc), 180/18. (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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jezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvéte-
lével: 
 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
          2 Magyar Mozgókép Közalapítvány működése

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  235,0 /+235,0 tám./ 
  235,0 /+235,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/16. (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. 

jcsúj1.jc), 180/17. (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/702. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 180/19. Dúró Dóra képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a következő új 4. jogcím  felvételé-
vel: 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
        4 1956-os Történelmi Alapítvány

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  30,0 /+30,0 tám./ 
 30,0 /+30,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/8. (613. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/613. számon. 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 181/1. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/324. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 181. és 189. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása    
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok     
         5  Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány[ 190,0]
 170,0

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /-20.0 kiad./  
 [ 190,0] 170,0 /-20.0 tám./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/609. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 181/2. Szávay István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/324. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 181. és 189. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
       7 Gulágkutatók Nemzetközi Társasága

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  25,0 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/628. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/6. (609. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím1. alc4. jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182/1. (628. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs10. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 182/1. Szávay István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/324. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 181. és 189. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása     
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok      
         10  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása [ 506,5] 481,5

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /-
25,0 tám./       
 [ 506,5] 481,5 /-25,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/628. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 182/2. Szávay István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/341. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 182. és 183. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok       
         10  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása [ 506,5] 481,5

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      

 /-
25.0 tám./       
 [ 506,5] 481,5 /-25.0 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 

 Indokolás a T/1498/629. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181/2. (628. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183/2. (629. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcsúj12.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 183/1. Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/54-10. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 29., 30., 39., 42., 53., 58., 61., 71., 76., 96., 111., 113., 146., 147., 151., 
152., 167., 168., 171., 176., 194., 203., 205., 285., 291., 319., 334., 335., 338., 353., 354., 374., 
418., 421., 422., 424., 425., 427., 430., 434., 435., 443., 445., 446., 448., 451., 452., 454., 463., 
465., 470., 493., 494., 495., 496., 497., 498., 499., 501., 503., 504., 505., 510., 511., 512., 514., 
522., 523., 527., 530., 532., 543., 587., 598., 600., 601., 612., 620., 624., 629., 653., 703., 710., 
732., 752., 758., 784., 787., 845., 853., 856., 858., 860., 861., 862., 876., 877., 878., 887. és 893. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport 
kiegészítését

 

 javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
         12 Politikatörténeti Közhasznú Alapítvány

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  218,0 /+218,0 kiad./ 
  218,0 /+218,0 tám./ 

 Indokolás a T/1498/603. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 183/2. Szávay István képviselő - kapcsolódva  a T/1498/341. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/554. sz. ajánlás 182. és 183. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolja a következő új 12. jogcím  felvételé-
vel: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
        12 Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  25,0 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/11. (603. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1. cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182/2. (629. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc2. jcs10. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 Indokolás a T/1498/629. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 183/3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 2. jogcím-csoport 12. jogcím módosítását

 

 javasolja: 
 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása      
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok      
         12  Trianon Múzeum Alapítvány (

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       

Várpalotai Trianon Múzeum)  

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
12  Várpalotai Trianon Múzeum  50,0

 

 tám. 

 Indokolás a T/1498/602-12. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 184/1. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/385. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 773. és 825. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 26. alcím 12. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

      12  Szociális alapítványok, közalapítványok       
         2  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány [ 170,0] 70,0

 

    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása    

 /-
100,0 tám./       
 [ 170,0] 70,0 /-100.0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/681. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/6. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), 
190/11. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcsúj19.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 184/2. Kara Ákos képviselő - kapcsolódva  a T/1498/379. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 638., 715. és 716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 26. alcím 12. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

      12  Szociális alapítványok, közalapítványok 
         3  Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány [ 22,9] 17,9

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

 /-5,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú kiadások [ 21,0] 16,0 /-5,0 kiad./ 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 Indokolás a T/1498/686. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 186/1. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. 
cím 26. alcím 13. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 
 

      13  Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 
         12 „Szemem Fénye” — A Beteg Gyermekekért Alapítvány

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott  feladatok és általuk fenntartott intézmények tá-
mogatása 

  20,0
 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/605. számon. 

A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/7. (686. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs10. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/5. (605. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 186/2. L. Simon László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/179. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 247. és 641. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 28. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

    28  Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása    
       2  Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása[8 329,0] 8 

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

184,3 /-144.7 tám. 
 [8 329,0] 8 184,3 /-144.7 kiad./ 

 
 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/704. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 186/3. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/211. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 178., 770. és 772. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 30. alcím 22. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      22  Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         2  Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok tá-
mogatása [ 143,4] 123,4

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [ 87,6] 67,6 /-20,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/3. (704. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím13. alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/4. (607. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc22. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/607. számon. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 186/4. Hegedűs Lorántné képviselő - kapcsolódva  a T/1498/211. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 178., 770. és 772. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 30. alcím 22. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 

      22  Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         3   Kollégium a Jövőért Alapítvány

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

  20,0 /+20,0 kiad./ 
  20,0 /+20,0 tám./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/607. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 188/1. Vona Gábor és Hegedűs Lorántné képviselők - kapcsolódva  a T/1498/211. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 178., 770. és 772. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasol-
ják: 

      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek   
         2  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok támogatása [ 717,9] 697,9

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása       

 /-20.0 tám./      
 [ 717,9] 697,9 /-20.0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/3. (607. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc22. jcs2. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/2. (627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc23. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/627. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/1. Dúró Dóra képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/302-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 699. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 30. alcím 23. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolják a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 

      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
        3 Nemzeti Kamara Színház

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

  30,0 /+30,0 kiad./ 
  30,0 /+30,0 tám./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/614. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Okta-
tási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 190/2. Vona Gábor és Hegedűs Lorántné képviselők - kapcsolódva  a T/1498/211. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 178., 770. és 772. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 3. jogcím  felvételével: 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
        3 Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

  20,0 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/627. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/9. (614. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím4. alc23. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188/1. (627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc23. jcs2. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 



- 180 - 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/3. Dr. Tarnai Richárd képviselő - kapcsolódva  a T/1498/41-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 774., 775., 776. és 777. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása[ 148,0]
 128,0

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása  

 /-20.0 kiad./ 
 [ 148,0] 128,0 /-20.0 tám./  

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása[ 138,0]
 148,0

 

 kiad. 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 

 Indokolás a T/1498/699. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/4. Mesterházy Attila képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/41-1. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 774., 775., 776. és 777. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását

 

 javasolják: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek      
         4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [ 160,0] 210,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      

 /+50.0 kiad./      
 [ 160,0] 210,0 /+50.0 tám./     
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége[ 150,0] 160,0 tám. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/12. (699. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. 

jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/12. (584. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/584. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/5. Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  a T/1498/498. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 718/2. és 822/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    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] 142,6

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

 /+80,0 tám./ 
 [ 62,6] 142,6 /+80,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/1. (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím20. alc6. jcs), 
191/1. (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alc3. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/669. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/6. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/385. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 773. és 825. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását

 

 javasolja: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek       
         5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei [ 62,6] 142,6

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása     

 /+80.0 tám./     
 [ 62,6] 142,6 /+80.0 kiad./ 
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 Indokolás a T/1498/681. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/7. Kara Ákos képviselő - kapcsolódva  a T/1498/379. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 638., 715. és 716. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         10  Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége [ 7,8] 12,8

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      

 /+5,0 tám./    
 [ 7,8] 12,8 /+5,0 kiad./ 

 
 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/686. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/8. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/499. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/545. sz. ajánlás 781/1. és 813/6. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         15  [Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat]Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      

200,0     
200,0 tám. 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
15  Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat [ 140,0] 200,0

 200,0      200,0 kiad. 
 

 tám. 
 [ 140,0] 200,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184/1. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs2. jc), 
190/11. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcsúj19.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184/2. (686. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs3. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/675. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/9. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/171. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 311. és 393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 16. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek   
         16  Katolikus Karitasz [ 140,0] 152,4

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      

 /+12.4 kiad./     
 [ 140,0] 152,4 /+12.4 tám./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/10. (634. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs18. 

jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/634. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/10. Samu Tamás Gergő képviselő - kapcsolódva  a T/1498/171. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 311. és 393. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         18  Progress Társadalmi és Szolidaritási Program [ 62,4] 50,0

 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-12,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 42,2] 29,8 /-12,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/9. (634. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs16. jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/634. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az If-
júsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/11. Talabér Márta képviselő - kapcsolódva  a T/1498/385. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 773. és 825. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport kiegészítését

 

 javasolja a következő új 19. jogcím  felvé-
telével: 

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
        19 Siketvakok Országos Egyesülete

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 
 
 Indokolás a T/1498/681. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 190/12. Dr. Tarnai Richárd képviselő - kapcsolódva  a T/1498/41-1. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 774., 775., 776. és 777. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
19. jogcím  felvételével: 

      25  Szociális  társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         19 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

  20,0 /+20,0 kiad./ 
 20,0 /+20,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184/1. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím26. alc12. jcs2. jc), 
190/6. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/3. (699. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs1. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1498/699. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 190/13. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 26. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 

      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek    
         2  Magyar Olimpiai Bizottság [ 88,1] 163,1

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása     

 /+75,0 tám./ 
 [ 88,1] 163,1 /+75,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/14. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 26. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek      
         3  Nemzeti Sportszövetség [ 42,8] 30,5

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása    

 /-12,3 tám./ 
 [ 42,8] 30,5 /-12,3 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/15. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 26. jogcím-csoport 5. jogcím elhagyását

 

 javasolja: 
 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása  

         [5  Sportegyesületek Országos Szövetsége] [ 3,5]  /-3,5 tám./ 

 
 
 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek  

 [ 3,5]  /-3,5 tám./ 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/16. Mesterházy Attila képviselő - kapcsolódva  a T/1498/37. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 172., 651., 735., 736. és 782. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 26. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását

 

 javasolja: 
 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      
      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek    
         5  Sportegyesületek Országos Szövetsége [ 3,5] 7,0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok      

 /+3,5 kiad./     
 [ 3,5] 7,0 /+3,5 tám./ 

 Indokolás a T/1498/562. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179/1. (562. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím22. alc1. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/17. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva  a T/1498/37. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 172., 651., 735., 736. és 782. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 20. cím 30. alcím 26. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok    

      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek    
         6  Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása [ 57,3] 90,3

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása    

 /+33.0 kiad./ 
 [ 57,3] 90,3 /+33.0 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/19. (697. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs7. 

jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/697. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 190/18. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 26. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 

      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         7 Felkészítést végző sportszakemberek támogatása

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

  161,7 /+161,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  127,0 /+127,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  34,7 /+34,7 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/19. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva  a T/1498/37. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 172., 651., 735., 736. és 782. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 20. cím 30. alcím 26. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek   
         7  Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása[ 172,7]
 139,7

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása    

 /-33.0 kiad./ 
 [ 172,7] 139,7 /-33.0 tám./ 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/697. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/20. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. 
alcím 26. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása      
      26  Sport  társadalmi, civil és non-profit szervezetek     
         10  Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége [ 25,2] 27,8

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok     

 /+2,6 tám./ 
 [ 25,2] 27,8 /+2,6 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/17. (697. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc26. jcs6. 

jc), pontjában foglaltakkal. 

Lásd a T/1498/705. sz. összefüggéseit a 171-2. pontban. 

 Indokolás a T/1498/705. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/21. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 
új 36. alcím elhagyását

 

 javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok       

 [ 800,0]  /-800,0 kiad./     

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
36  Filmek gyártásának támogatása  800,0

 

     [36  Filmek gyártásának támogatása] [ 800,0]  /-800,0 tám./       

 

 tám. 
  800,0 kiad. 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/1. (602-11. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím11. alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/602-11. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 190/22. Dr. Nyikos László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/281. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 11., 62., 93., 108., 646., 648., 737., 889., 891., 892., 895., 901. és 
902. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím kiegészítését

 

 javasolja a 
következő új 52. alcím  felvételével: 
 

  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     52 Céltartalékok

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

  17,5 /+17,5 tám./ 
  17,5 /+17,5 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/4. (665. sz. jav. - 5.§új(4)), 170/13. (665. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/665. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturá-
lis bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 190/23. Hegedűs Lorántné, Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel képviselők - kapcso-
lódva  a T/1498/352. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 331., 719. és 793. pont-
jai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 22. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elha-

 

gyását javasolják: 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       [3  Terhesség-megszakítás] [ 500,0]  /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/2. (631. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 Indokolás a T/1498/631. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 191/1. Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  a T/1498/498. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 718/2. és 822/5. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 22. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [ 500,0] 400,0

 

  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 

 /-100,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/1. (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím20. alc6. jcs), 
190/5. (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím30. alc25. jcs5. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/669. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191/2. Hegedűs Lorántné képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/352. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 331., 719. és 793. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 22. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 

  22  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3 Asszisztált reprodukció /IVF/

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

  500,0 /+500,0 kiad./ 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190/23. (631. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.22. cím3. alc3. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/631. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 32. cím 3. 
alcím elhagyását

 

 javasolja: 
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

     [3  PANKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért][ 104,0]  /-
104,0 tám./       

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
3  PANKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért  104,0

  [32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra]      

 [ 104,0]  /-104,0 kiad./      
 

 tám. 
  104,0 kiad. 

 
 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/602-10. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

 191/4.  Talabér Márta és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/392. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 143. és 800. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXXIII. Fejezet 1. cím 2. alcím módosítását

 
 

 javasolják: 
 

  1  MTA Titkársága 
     2  MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak [4 666,6]4 715,8

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

 /+49,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 896,3] 3 935,0 /+38,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 754,5] 765,0 /+10,5 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/673, 694. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/2. (602-10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím12. alcúj8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/10. (673. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím6. alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 191/6. Osztolykán Ágnes és Szabó Rebeka képviselők - kapcsolódva  a T/1498/220. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 798., 801. és 848. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXXIII. Fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják: 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  1  MTA Titkársága 
     3  Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak [2 380,8] 2 275,8

 

 /-
105,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 895,7] 1 804,1 /-91,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 483,5] 460,1 /-23,4 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/659. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

 
 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/7. Osztolykán Ágnes és Szabó Rebeka képviselők - kapcsolódva  a T/1498/220. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 798., 801. és 848. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 42,4] 127,4

 

  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /+85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 33,4] 100,4 /+67,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,0] 27,0 /+18,0 kiad./ 

 

 Indokolás a T/1498/660. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 

 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/9. (659. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím3. alc1. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/8. (660. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím2. alc6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 191/8. Osztolykán Ágnes és Szabó Rebeka képviselők - kapcsolódva  a T/1498/220. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 798., 801. és 848. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

    2  Ágazati célelőirányzatok 
       6  Lendület Program [1 089,9] 1 004,9

 

  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /-85,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 535,0] 486,6 /-48,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 141,9] 129,1 /-12,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 263,0] 239,2 /-23,8 kiad./ 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
6  Lendület Program [ 887,5] 1 089,9

 

 tám. 
   1  Személyi juttatások [ 375,0] 535,0 kiad. 
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 99,5] 141,9 kiad. 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/7. (660. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13. cím2. alc3. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/660. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/9. Osztolykán Ágnes és Szabó Rebeka képviselők - kapcsolódva  a T/1498/220. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 798., 801. és 848. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását

 

 javasolják: 

    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 436,0] 5 541,0

 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 /+105,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 345,6] 2 437,2 /+91,6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 523,4] 546,8 /+23,4 kiad./ 

 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/6. (659. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.1. cím3. alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/659. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/10. Talabér Márta és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva  a T/1498/392. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 143. és 800. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 6. alcím elhagyását

 

 javasolják: 
 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

     [6  Gazdasági és Szociális Tanács működtetése] [ 49,2]  /-49,2 tám./ 

             [1  Személyi juttatások] [ 23,0]  /-23,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/673, 694. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 

  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

          [1  Működési költségvetés] 

             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,5]  /-6,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 19,7]  /-19,7 kiad./ 

 
 

: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet 

 191/12. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/216. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 783. és 822. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását

 
 

 javasolja: 
 

  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [372 020,9] 572 020,9

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 /+200000,0 bev./ 
 
Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Társasági adó [362 000,0] 372 020,9 bev. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/4. (673. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.1. cím2. alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/13. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 
191/14. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím6. alc), 191/16. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.35. cím2. alc4. jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 Indokolás a T/1498/661. számon. 
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 191/13. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/216. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 783. és 822. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. 
fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolja: 

  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1362 977,0] 1527 977,0

 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 /+165000,0 bev./ 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
1  Személyi jövedelemadó [1359 000,0] 1362 977,0

 

 bev. 

 

 
 191/14. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/216. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 783. és 822. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. 
fejezet 3. cím 6. alcím elhagyását

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/12. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 
191/14. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím6. alc), 191/16. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.35. cím2. alc4. jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 Indokolás a T/1498/661. számon. 
 

 javasolja: 

 
 
 191/15. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/53. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 8., 804., 829., 834., 837., 838., 863., 864., 869., 871., 
873., 881. és 884. pontjai) a T/1498/251. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 835. 
és 874. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 35. cím 1. alcím új 8. jog-
cím-csoport módosítását

 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     6  Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes  
         jövedelmeinek különadója [1 000,0]  /-1000,0 bev./ 

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/12. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 
191/13. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 191/16. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.35. cím2. alc4. jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/661. számon. 

 javasolják: 
 

  35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
       8 Névleges egyéni számlák fedezeti alapja

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

  78 000,0 /+78000,0 bev./ 
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Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 

 Indokolás a T/1498/647. számon. 
 
 
 191/16. Scheiring Gábor képviselő - kapcsolódva  a T/1498/216. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 783. és 822. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. 
fejezet 35. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

    2  Egészségbiztosítási Alap támogatása 
       4  Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz [636 970,0]1000 970,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 

 /+364000,0 kiad./ 

 

 
 191/17. Kukorelly Endre és Karácsony Gergely képviselők - kapcsolódva  a T/1498/406. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 815., 866. és 868. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXVII. fejezet 4. cím módosítását

Megjegyzés: Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/12. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1. cím1. alc), 
191/13. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím1. alc), 191/14. (661. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3. cím6. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/1498/661. számon. 
 

 javasolják: 

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   4  Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása[ 229,7]
 346,7

 

 /+117,0 kiad./ 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/18. (636. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.7. cím), 191/19. 
(636. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.10. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/636. számon. 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/18. Kukorelly Endre és Karácsony Gergely képviselők - kapcsolódva  a T/1498/406. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 815., 866. és 868. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXVII. fejezet 7. cím módosítását

 

 javasolják: 

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   7  Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása[ 677,6]
 794,6

 

 /+117,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/17. (636. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.4. cím), 191/19. 
(636. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.10. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

 Indokolás a T/1498/636. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/19. Kukorelly Endre és Karácsony Gergely képviselők - kapcsolódva  a T/1498/406. 
számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 815., 866. és 868. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet LXVII. fejezet 10. cím módosítását

 

 javasolják: 

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   10  Működési kiadások [ 907,0] 673,0

 

 /-234,0 kiad./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/17. (636. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.4. cím), 191/18. 
(636. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.7. cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/636. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/20. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/53. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 8., 804., 829., 834., 837., 838., 863., 864., 869., 871., 
873., 881. és 884. pontjai) a T/1498/251. számú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 835. 
és 874. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím kiegészítését

 

 javasol-
ják a következő új 13. alcím új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 

  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 

    13 Magánnyugdíjpénztárak átutalás
       3 Névleges egyéni számlák fedezeti alapja  450 821,9 /+450821,9 bev./ 

 

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

 
 Indokolás a T/1498/646. számon. 
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 191/21. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/247-1. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 139. és 875. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet LXXI. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 

      4  Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
         2  Postaköltség [6 367,4] 6 217,4

 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

 /-150,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/645. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

 
 

 

: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191/22. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/247-1. szá-
mú módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 139. és 875. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet LXXI. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím  felvételével: 

  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
      3 Névleges egyéni számlák nyilvántartási rendszerének és szervezetének létrehozása

 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 

 
 150,0 /+150.0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/645. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

 
 

 

: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/23. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/246. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 806., 830., 882. és 883. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását

 

 javasolják: 

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/22. (645. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.5. címúj3.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/21. (645. sz. jav. - 1.mell.LXXI.fej.2. cím4. alc4. jcs2. jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék [443 013,8] 79 013,8 /-364000,0 bev./ 

Az OGY. 2010. december 7.-i határozata szerinti előirányzat: 
2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék [441 979,2] 443 013,8

 

 bev. 

 Indokolás a T/1498/644. számon. 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/24. (644. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím6. alc6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191/24. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők - kapcsolódva  a T/1498/246. számú 
módosító javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 806., 830., 882. és 883. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 6. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       6  Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz [636 970,0]1000 970,0

 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

 /+364000,0 bev./ 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/23. (644. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.1. cím2. alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/644. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/25. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását

 

 javasolja: 

      4  Gyógyszertámogatás 
         1  Gyógyszertámogatás kiadásai [297 244,2] 296 244,2

 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 

 /-1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (698. sz. jav. - 22.§(1)), 6/2. (698. sz. jav. - 23.§(1)), 
6/3. (698. sz. jav. - 25.§új(5)), 6/4. (698. sz. jav. - 25.§új(6)), 23/11. (698. sz. jav. - 81.§(1)újf)), 191/26. (698. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcsúj6.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 Indokolás a T/1498/698. számon. 

: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 191/26. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/154. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 240. és 897. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvéte-
lével: 

      4  Gyógyszertámogatás 
         6 Gyógyszertárak juttatása

 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 

  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 Indokolás a T/1498/698. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (698. sz. jav. - 22.§(1)), 6/2. (698. sz. jav. - 23.§(1)), 
6/3. (698. sz. jav. - 25.§új(5)), 6/4. (698. sz. jav. - 25.§új(6)), 23/11. (698. sz. jav. - 81.§(1)újf)), 191/25. (698. sz. jav. - 

1.mell.LXXII.fej.2. cím3. alc4. jcs1. jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 

 

: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az 
Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 

 
3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 191/27. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. jogcím a) 
pont ac) alpont igénybevétel feltételei módosítását

 

 javasolja: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
 
„ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 
 



- 201 - 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 28 600 forint/fő 
 
A hozzájárulás a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, fővárosi, fővárosi kerületi 
önkormányzatot illeti meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt 
álló felnőttek együttes száma alapján. Az adat a 2009. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyűjtési Program adatgyűjtéseiről szóló 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet [2010/2009]1210/09. 
nyilvántartási számú „Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről” című 2009. december 31-ei adat-
gyűjtésén alapul. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvőképességet korlátozó vagy 
kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglal-
koztatásához kapcsolódó hozzájárulást is.” 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 191/28. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. jogcím b) pont 
bb) alpont igénybevétel feltételei módosítását

 

 javasolja: 
 
„A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az épí-
tésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabálya-
iról szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek [a Belügyminisztérium]az építésügyért fele-
lős miniszter által rendelkezésre bocsátott 2009. január 1-je és 2009. december 31-e közötti száma 
szerint illeti meg.” 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 
 Indokolás a T/1498/721-8. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 191/29. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. jogcím 
módosítását

 

 javasolja: 

„10. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 800 – 19 000] 4 000 - 20 000

 

 forint/fő 
 
A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a to-
vábbiakban: Szoctv.) és a Gyvt. Alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermek-
jóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-
fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. 
A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá 
 
a) a Szoctv. 37[/B]. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, a 
Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szoctv. 55/A. §-ában szabályozott 
adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenn-
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tartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasz-
tást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához, 
 
b) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C. § (4) bekezdése 
alapján 2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő rendelkezésre állási támo-
gatásnak a 20%-ához, továbbá a Szoctv. [37.] 35. § (1) bekezdése[, valamint a 37/C. § (4) bekez-
dése] alapján folyósított bérpótló [járandóságnak] juttatásnak a 20%-ához,” 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 191/30. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/256-1. számú módosító 
javaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 461. és 903. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
12. jogcím a) pont ab) alpont abb) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 

 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 650] 888 000

 
„ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellá-
tása 
abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmo-
zottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása 

 forint/fő” 

 Indokolás a T/1498/585. számon. 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/8. (585. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/25. (585. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím12. alc), 172/13. (585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. jcs), 177/1. (585. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. 

cím19. alc1. jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 

 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/31. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 14. jogcím a) pont fajlagos összege módosítását

 

 javasolják: 

 

 
„14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [494 100] 617 625 forint/fő” 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/22. (586. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 36/1. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 172/14. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. 

jcs), 177/2. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. alc1. jcs), 191/32. (586. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/586. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/32. Szűcs Erika képviselő és társai - kapcsolódva  a T/1498/252. számú módosító ja-
vaslathoz (T/1498/409. sz. ajánlás 72., 87., 98., 460., 904., 905., 906., 907. és 926. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 14. jogcím b) pont fajlagos összege módosítását

 

 javasolják: 

 

 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [268 200] 335 250

 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 

„b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 

 forint/fő” 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím1. alc), 27/22. (586. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím11. alc), 36/1. (586. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím3. alc), 172/14. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím2. alc8. 

jcs), 177/2. (586. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20. cím19. alc1. jcs), 191/31. (586. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/586. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191/33. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. jogcím e) pont ec) alpont elhagyását javasolja: 
 

„[ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 750 forint/fő/év 
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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.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/28. (670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/2. 
(670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 205/2. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), 205/7. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/670. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 191/34. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. jogcím e) pont ec) alpont elhagyását

 

 javasolja: 
 

„[ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

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.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/29. (671. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/3. 
(671. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 205/8. (671. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/671. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 191/35. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. jogcím e) pont ec) alpont elhagyását javasolja: 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
/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.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 
192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 

 
 192/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. jogcím ki-

 

egészítését javasolja a következő új g) pont  felvételével: 

 
g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 

 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 32 000 forint/fő/év 
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre 
- 2011 . költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társulás-
ban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő 
gyermekek, tanulók létszáma után. 
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a) A 2008-2011. években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után 
abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain — az év-
folyam - csoportban együttesen — az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át. 
b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos 
tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2011/2012. tanévben az 5-8. évfolyamon szervezett 
osztályban tanulók esetében az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Lét-
számhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át. 
 
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemze-
tiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt. tv. 3. számú mellék-
lete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat. 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzí-
tett közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetés-
ének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzá-
járulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfolyamra szervezett 
oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, amelyekre az érintett tele-
pülések a közös feladat-ellátást megszervezték. 
 
Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátá-
sára (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosí-
tóval rendelkező intézményt tart fenn. 
 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.”

 
 
 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 1. pont módosítását

 

 javasolja: 

„Kiegészítő szabályok: 
 
1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2010. január 1-jei állapot 
szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010. [augusztus] november

 

 1-jei ál-
lapot szerint kell figyelembe venni.” 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
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 192/3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 4. pont módosítását javasolja: 

 
„4. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk 
nyújtott 11. c), d), e)

 
/Kiegészítő szabályok:/ 

 jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntar-
tott intézményekben a 11. ab)-ad), 11. b), 11. f)-h), 12-14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosul-
tak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó fel-
tételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell, hogy 
teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága mel-
lett a társulásban részt vevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájá-
rulás.” 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/4. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 10. pont a) pont módosítását

 

 javasolja: 
 

 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

„10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelke-
zések: 
 
a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit – a 16. bb), a 16. 
bc), 16 eb)[-ec)], a 17. a) és a 17. b) pontokban szereplő jogcímek kivételével – 2011. január 1-jétől 
augusztus 31-éig, a 2010/2011. nevelési évre, illetve tanévre a Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 2010. évi Kvtv.) határozza meg.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 
191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 Indokolás a T/1498/693. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 

 
 192/5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 10. pont lezáró szövege módosítását

 

 javasolja: 
 
„A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társu-
lás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó — a 
16. g) pont esetében az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat —, amely a szolgálta-
tást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. 
Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett azon gyermek lakóhelyét, akinek 
közoktatási szolgáltatást is nyújtanak, annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szol-
gáló épület melyik településen van.” 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 

megosztása 

 192/6. Dr. Cser-Palkovics András képviselő - kapcsolódva  a T/1498/513. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 91/7., 814/1. és 926/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 4. számú 
melléklet B) pont I. pont előirányzata módosítását

 
 

 javasolja: 

 
 Előirányzat: [403 569,1] 405 031,9

 
„I. E törvény 3. melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 

 millió forint” 

 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/6. (684. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 31/1. (684. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/10. (684. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 202/3. (684. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/684. számon. 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 192/7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pont I. pont 
előirányzata módosítását javasolja: 

 
 Előirányzat: [403 569,1] 404 079,6

 
„I. E törvény 3. melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 

 millió forint” 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/8. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pont I. pont 
előirányzata módosítását

 

 javasolja: 

 
 Előirányzat: [403 569,1] 405 031,9

 
„I. E törvény 3. melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 

 millió forint” 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/7. (712. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 31/3. (712. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/11. (712. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 202/4. (712. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/712. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/9. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pont II. 
pont előirányzata módosítását

 

 javasolja: 

 
 Előirányzat: [6 833,4] 6 322,9

 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 

 millió forint 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) a megye 2010. január 1-jei lakosságszáma után 140 forint/fő, 
 b) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 23 800 forint/fő.” 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/10. Dr. Cser-Palkovics András képviselő - kapcsolódva  a T/1498/513. számú módo-
sító javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 91/7., 814/1. és 926/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 4. szá-
mú melléklet B) pont III. pont előirányzata módosítását

 

 javasolja: 
 

 
 Előirányzat:  [95 302,2] 93 839,4

„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 

 millió forint” 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/6. (684. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 31/1. (684. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/6. (684. sz. jav. - 4.mell.B)I.előir.), 202/3. (684. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/684. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 192/11. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pont III. 
pont előirányzata módosítását

 

 javasolja: 

 
 Előirányzat:  [95 302,2] 93 839,4

 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 

 millió forint” 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/7. (712. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 31/3. (712. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/8. (712. sz. jav. - 4.mell.B)I.előir.), 202/4. (712. sz. jav. - 5.mell.új20.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/712. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/12. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pont III. 
pont igénybevétel feltételei 1. pont módosítását

 

 javasolja: 
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
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„1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi jövedelem-
adó-bevétel és a 2. illetve 3. pont szerinti iparűzési adóerő-képesség - a 2010. január 1-jei lakosság-
számra - együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő összeget, a be-
vétel e szintig kiegészül. 
Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi költségvetési 
kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg az 5. pontban 
szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a csökkentés a továbbiak-
ban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.) 
Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010. [augusztus] november 1-jei állapotnak megfe-
lelően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatai alapján kell fi-
gyelembe venni.” 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/13. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pont III. 
pont igénybevétel feltételei 4. pont lezáró szövege módosítását

 

 javasolja: 

 
„Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az érték-
határ [a B)/II. b) pont szerinti fajlagos összeg másfélszerese] 40 ezer forint

 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 

 és e törvény 3. mel-
léklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15. c)-f), 16. a) pont szerinti tanulók, a 16. c), d), ea) és 17. a) 
pontokból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, illetve kollégium-
ban elhelyezettek – a 3. melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevé-
telével számított 2011. évi – együttes száma szorzatának a település 2010. január 1-jei lakosság-
számára vetített összegével tovább nő.” 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 192/14. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javas-
lathoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) pont III. pont igénybevétel feltételei 5. pont módosítását

 

 javasolja: 
 
'5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása: 
 
... 
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A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a települési és te-
rületi kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. melléklet 
1., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15. a), b), g) pontok, valamint a 16. ba), c), d), ea), [ec), ]17. a) pontokból 
és a 8. melléklet I. fejezet 4. pontból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók alapján 2011-ben megil-
lető normatív hozzájárulás összegének 90%-a.  

 

 Indokolás a T/1498/693. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

A közoktatási célú normatív hozzájárulások számítása a 3. melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) 
pontjában foglaltak figyelembevételével történik.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 
191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 205/6. (693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), 205/9. (693. 

sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 

 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 192/15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont igénybe-
vétel feltételei módosítását

 
 

 javasolja: 

 

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai 
ráfordításainak támogatására is azon helyi önkormányzatok esetén, amelyek az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészsé-
ges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani. 
Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait – a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, [valamint] az egészség-
ügyért felelős miniszter

 
/2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása/ 

„Az előirányzat azon települések támogatására szolgál, amelyekben az önkormányzati, az állami és 
egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint 
a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támoga-
tás az önkormányzatok között az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásá-
nak mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 
figyelembevételével kerül elosztásra.  

, valamint  a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményének 
kikérésével – 2011. január 31-éig rendeletben állapítsa meg. Az igényekről a – [Vidékfejlesztési 
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Minisztérium]vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett – tárcaközi bizottság javaslata alap-
ján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.” 

 Indokolás a T/1498/721-9. számon. 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 

 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 192/16. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 3. pont igénybe-
vétel feltételei módosítását

 

 javasolja: 
 
„Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szüksé-
ges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön végzendő 
munkákat – kivételes esetben új eszköz beszerzését – a műszaki előírások vagy a műszaki állapot 
szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata biztosítva van. Méltányo-
landó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van a működtetés támogatásá-
ra is. Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett 
eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az 
említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, 
tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot 
a [Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]közlekedésért felelős miniszter vezeti.  

 Indokolás a T/1498/721-10. számon. 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait – a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter véleményének kiké-
résével – 2011. március 1-jéig rendeletben állapítsa meg.” 
 

 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 192/17. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 4. pont igénybe-
vétel feltételei módosítását

 

 javasolja: 

„Az előirányzat 70%-a a 2010. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar-ukrán, 
a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a 2010. december 
31-ei schengeni belső határszakaszokon (a magyar-osztrák,  a magyar-szlovén és a magyar–szlovák 
határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását szol-
gálja. A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok arányában kerül 
megállapításra, azonban összege önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A tá-
mogatás elsősorban a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő mű-
ködési célú kiadásokra fordítható a személyi jellegű kiadások kivételével. 
A külső határszakaszok határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a [Belügyminisztéri-
um]határrendészetért felelős miniszter

 

 a 2010. évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a belső 
határszakaszok határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a 2007. évi közúti ki- és belépési ada-
tok arányában 2011. március 25-éig folyósítja egy összegben.” 
 
 Indokolás a T/1498/721-11. számon. 



- 214 - 

 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

A módosító javaslatot: 

. 

 
 193/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. pont igény-
bevétel feltételei módosítását

 

 javasolja: 

 
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi 

 
„7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
 
Előirányzat:  5 400,0 millió forint 

társulásoknak az általuk fenntartott intézményeikben biztosított feladatellátás racionálisabb meg-
szervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott dönté-
seikhez kapcsolódó 2010. és 2011. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. 
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű létszám-
csökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. 
További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – 
önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozaton kívüli —jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2011. április 
12., II. ütem 2011. július 12., III. ütem 2011. szeptember 27. 
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – az államháztartásért 
felelős miniszter véleményének kikérésével – 2011. február 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szervet, 
hogy a  benyújtott pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszün-
tetésével kapcsolatos alábbi személyes adatait teljeskörűen megismerhesse, kezelhesse: 
- név, anyja neve, születési név, 
- születési hely, születési idő, 
- lakcím, 
- a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme, 
- szolgálati és közszolgálati idő, 
- besorolás és munkakör megnevezése, 
- a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja, 
- a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja, 
- a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmen-
tés és végkielégítés összege), 
- a felmentés indokául szolgáló adat, 
- a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kód. 
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése és folyósí-
tása. 
A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly módon kell fizikailag 
megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
 
Az előirányzat nyújt fedezetet  
- a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző 
években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások [forrásául. 
Ez az előirányzat szolgál] továbbá  
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- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény szerinti munkáltatói kifizetések  
[forrásául]forrására.” 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 193/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont igénybevé-
tel feltételei módosítását

 

 javasolja: 
 
„Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására, akiknek 
a martinsalakból épült – építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel rendelkező – lakott 
lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, 
újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az [Belügyminisztérium] Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság[a] az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja. A támoga-
tás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az óz-
di martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. 
(III. 27.) Korm. rendelet határozza meg. Az igényeket – az [Belügyminisztérium] Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében – a tárgy-
évben rendelkezésre álló előirányzat mértékéig lehet teljesíteni.” 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 
 Indokolás a T/1498/721-12. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 
 
 
 195/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 9. pont igény-
bevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját for-
rás kiegészítésének támogatása 
 
 Előirányzat:  10 600,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik fejlesztési célú pályáza-
tai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és tá-
mogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint az alábbi feltételek 
alapján 2011. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésé-
re. 
2011. évben új EU Önerő Alap támogatási szerződés kizárólag azon beruházásokat érintően köthe-
tő, amelyek esetén az uniós forrásról szóló támogatói döntés legalább 2010. évben megszületett.  
Az új támogatási szerződés az alábbi önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító cé-
lok esetén köthető: 
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- vízgazdálkodási, 
- egyes környezetvédelmi, 
- egészségügyi járóbeteg-szakellátási 
célú, valamint 

c) azon önkormányzatok, amelyek 2009. és 2010. években az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek; 
d) azon önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Opera-

- a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturá-
lis fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely fejlesztések az önkormányzatok, il-
letve társulásaik vagyongyarapodását eredményezik. 
2011. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi sze-
mélyiségű társulásaik igényelhetnek: 
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot je-
lentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) 
Korm. Rendeletben (a továbbiakban: 240/2006. (XI. 30.) Korm. Rendelet) szereplő települések; 
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet (a további-
akban: kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet) 2. mellékletében szereplő kistérségek 
területén lévő települések; 

tív Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósu-
ló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz, 
e)a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetértésével a többcélú kistérségi társulások 
 [da)]ea) az általuk fenntartott intézmények fejlesztéséhez, 
[ db)]eb) a 240/2006. (XI. 30.) Korm. Rendeletben szereplő településeken uniós támogatásból tör-
ténő, fenti céloknak megfelelő fejlesztéséhez, 
[e)]f) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tör-
vény 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) 
pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényel-
hetnek. 

 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

A pályázónak – kivéve a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2. mellékletében sze-
replő leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő önkormányzatokat – a saját költségvetése terhére 
legalább 10% önerő biztosítását kell vállalnia. Az adható támogatásról a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter dönt. A döntés az EU Önerő Alap támogatásról a fejlesztés teljes időszakára – elő-
re ütemezetten – történik. 
Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása érde-
kében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható. 
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az EU Önerő Alap támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályait – a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével – 2011. február 28-áig rendeletben állapítsa meg.” 

 
Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

 
 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 195/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont igénybe-
vétel feltételei módosítását

 

 javasolja: 
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„Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi közfor-
galmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a jog-
szabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási 
szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gya-
korlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban: helyi közleke-
dés). 
Támogatásra az önkormányzatok az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete 
alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet meg-
előző évi – veszteség (a továbbiakban: veszteség) erejéig pályázhatnak.  

A támogatás igénylésénél az önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fej-
lesztéséhez a tárgyévet megelőző évben szolgáltatónként milyen összegű saját forrás átadásával já-
rult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja 
meg. 

Az önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók részére a pá-
lyázati döntés szerinti összegben utalja tovább.  
A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – előleget vehet igénybe. Az előleg 
mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év egy hónapra jutó támogatásának 
90%-át. Az előleg iránti igényt a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez kell benyújtani 
2011. január 15-éig, amely azt január 25-éig továbbítja a [Belügyminisztériumnak]helyi önkor-

A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból 
súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül elosztásra, figye-
lembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák tárgyévet megelőző évi 
üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 

A Fővárosi Önkormányzat 2011. évi támogatása nem lehet kevesebb a 2010. évinél, de nem halad-
hatja meg a veszteség mértékét.  

mányzatokért felelős miniszternek. Az előleg első két havi összegének folyósítása február 5-éig, ezt 
követően minden hónap 5-éig történik, amelyet az önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon belül 
továbbít.  
[Amennyiben]Ha az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybevett 
előleget a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig számított – az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §[-ának] (2) bekezdése szerinti – kétszeres jegy-
banki alapkamattal terhelten fizeti vissza. 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

Ha a folyósított előleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás összegét, a kü-
lönbözetet a döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. Ezt követően a visszafize-
tés napjáig a különbözetet az Áht. 64/B. §[-ának] (2) bekezdése szerinti kamat terheli. 
Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rend-
jének, folyósításának, felhasználásának, megosztásának és elszámolásának, valamint a támogatás 
alapjául szolgáló indokolt költségek meghatározásának részletes szabályait – a helyi önkormányzat-
okért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 2011. már-
cius 31-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 Indokolás a T/1498/721-13. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 200/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont elha-

 

gyását javasolja: 
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„14. [A 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormány-
zatok támogatása 

Előirányzat: 9 140,0 millió forint 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

 
A 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett települési önkor-
mányzatokat megilleti a 2009. év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg – a Ma-
gyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 4. melléklet B) III. 7. 
pontjában – meghatározott része.]” 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 202/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 15. pont lezáró 
szövege módosítását

 

 javasolja: 

/15. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések/ 

„Nem nyújtható az a)-b) pont szerinti támogatás azon pályázónak, amely a pályázatában megjelölt 
műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. 
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az a) és b) pont szerinti tá-
mogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályait – az oktatásért  felelős miniszter,

 

 

 [és] a sportpolitikáért felelős miniszter, az ál-
lamháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményének 
kikérésével – 2011. február 28-áig rendeletben állapítsa meg.” 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért

 
 Indokolás a T/1498/721-14. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 202/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont módosítá-

 

sát javasolja: 
 
17. A Moszkva tér felújításának, [és] a térség tömegközlekedési kapcsolatai [fejlesztésének támoga-
tása], Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
 
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. Ezen kívül fedezetet nyújt Káposztásmegyer vas-
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úti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fej-
lesztésének támogatására.
 
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a támogatás felhasználá-
sának részletes szabályairól. 
 
Az OGY. 2010. december 7-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet

 Indokolás a T/1498/716. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

. 

 
 202/3. Dr. Cser-Palkovics András képviselő - kapcsolódva  a T/1498/513. számú módosí-
tó javaslathoz (T/1498/545. sz. ajánlás 91/7., 814/1. és 926/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet kiegészítését

 

 javasolja a következő új 20. pont  felvételével: 
 
„20. Egyes helyi önkormányzatok támogatása 
 
Előirányzat: 1 462,8 millió forint 
 
Az előirányzat a Fővárosi Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatását szolgálja. 
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásá-
nak részletes szabályait 2011. február 28-áig rendeletben állapítsa meg.” 

 

A módosító javaslatot: 
- egyharmada sem támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/6. (684. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 31/1. (684. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/6. (684. sz. jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/10. (684. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 

 Indokolás a T/1498/684. számon. 
 

: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 202/4. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését

 

 
javasolja a következő új 20. pont  felvételével: 
 
„20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat: 1462,8 millió forint 
 
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a támogatásról rendeletben döntsön.”
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 Indokolás a T/1498/712. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

6. számú melléklet: Önkormányzati fejezeti tartalék 

 204/1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet módosítását

 

 ja-
vasolja: 

 

 
   „6. melléklet a 2010. évi …. törvényhez 

[Önkormányzati fejezeti tartalék]Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
 
1 . Önkormányzati fejezeti tartalék
 
Előirányzat: [14 050,0] 5 000,0 millió forint 

a) a helyi önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív hozzájárulá-
soknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 64. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontokban és az Áht. 64. § (4) bekezdése 
alapján – a nem helyi önkormányzat vagy társulás részére történő feladatátadással összefüggő elői-
rányzat-csökkenés kivételével – lemondott előirányzat összege, 
b) a tárgyévet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által tárgyév-
ben visszafizetett hozzájárulások és támogatások összege, 

 

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkor-
mányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások tárgyévben kifi-
zetett összege, 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/7. (712. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3. cím), 31/3. (712. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.5. cím), 192/8. (712. sz. jav. - 4.mell.B)I.előir.), 192/11. (712. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
I. Az önkormányzati fejezeti tartalékot növeli 

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkor-
mányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatások tárgyévben 
visszafizetett összege, 
d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által tárgyévben megfizetett igénybevételi, kiegészítő és 
késedelmi kamat összege. 

II. Az önkormányzati fejezeti tartalékot csökkenti 
a) a helyi önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív hozzájárulá-
soknak és támogatásoknak az Áht. 64. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott időpontok-
ban és az Áht. 64. § (4) bekezdése alapján – a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történő 
feladatátvétellel összefüggő előirányzat-növelés kivételével – pótigényelt előirányzat összege, 
b) a hozzájárulások és támogatások tárgyévet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormány-
zatok és társulásaik részéről a tárgyévben keletkező pótigény összege, 

d) az Áht. 64/A. § (7) bekezdése alapján tárgyévben megfizetett késedelmi kamat összege. 
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[Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata biztosít forrást:] 
 
Előirányzat : 31 137,7 millió forint
 
[1. az ö]2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás[ár]a 

 
[1.1.]2.1.

A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében – a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. § (1) bekezdése alapján – kiegé-
szítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra az alábbi 
feltételek szerint. 

 Nem igényelhet támogatást [ezen a címen] az az önkormányzat, amely(nél): 
[1.1.1.]2.1.1. lakosságszáma 1 000 fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez, 
[1.1.2. az önkormányzati hivatalon túl intézményt nem tart fenn és kötelező közszolgáltatási 
feladatai ellátására külön jogszabály(ok) szerint létrehozott társulásban nem vesz részt, 
1.1.3.]2.1.2. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez, 
[1.1.4.]2.1.3. a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt, 

1.1.6. a 2008-2010. években a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvaló-
suló létesítményt hozott létre, vagy olyan kötelező feladatellátáshoz nem kapcsolódó kapaci-
tásbővítésre irányuló beruházást végzett, amely működési hiányt keletkeztetett, 
1.1.7.]2.1.4.

[1.1.5. a helyi megállapítású szociális ellátások összege meghaladja a kötelezően ellátandó szo-
ciális ellátásokhoz biztosított saját forrás összegét, 

 a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az 
Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát, 
[1.1.8. a működési hiány az ágazati jogszabályokból adódó kötelező feladatokon túl vállalt fel-
adatok ellátása, intézményfenntartás miatt keletkezik, 
1.1.9. a kötelező feladatokhoz kapcsolódó feladatszervezés nem az ágazati jogszabályokban 
foglalt leggazdaságosabb módon történik, 
1.1.10.]2.1.5. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizs-
gáló elutasító záradékkal látta el. 
A[z 1.1.1.]2.1.1. pont szerinti feltétel teljesítése alól a [Kincstár eltekinthet]kormány általános ha-
táskörű szerve felmentést ad, ha  

– az önkormányzat az igazgatási és kötelező közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkor-
mányzati hivatallal rendelkező települési önkormányzattal, önkormányzatokkal kívánt körjegyzősé-
get létrehozni vagy már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz 
felkért települési önkormányzat(ok) vagy a már működő körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok 
ezt nem tették számára lehetővé. 
2.2. Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások el-

– az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására kör-
jegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon, 

ismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így — többek között 
— nem támogatható: 
- a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, 
- külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű 
kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint 
- az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatásér-
tékű kiadások.
[1.2.]2.3. A támogatás [igényléséhez e törvény alapján]igénylésének, döntési rendszerének, folyó-
sításának és ellenőrzésének részletes szabályairól a [Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bel-
ügyminisztérium] helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével tárgyév február 28-áig [útmutatót készít, amely a Kincstár honlapján közzététel-
re kerül] rendeletet alkot. 
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[1.3.]2.4. Az önkormányzat a támogatás iránti igénylését a Kincstár illetékes területi szervéhez 
nyújtja be. 
[1.4.]2.5. Az igénylést az év során az alábbi határidőkig lehet benyújtani: 
– április 30., 
– [augusztus 25.]szeptember 10., 

Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre 
nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. 
[1.5. A Kincstár a rendelkezésére álló dokumentumok, saját nyilvántartása és az önkormány-
zattól történő – indokolt esetben helyszíni – információkérés alapján értékeli az önkormány-
zatok pénzügyi helyzetét és javaslatot tesz a támogatás összegére.] 
2.6. A Kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzatoktól – indokolt esetben hely-

– november 5. 

színen – beszerzett dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti az államháztartásért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumnak és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által veze-
tett minisztériumnak. 
[1.6.]2.7. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter [és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter] együtt dönt a helyi önkormányzat-
okért felelős minisztérium által működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján. 
[1.7.]2.8. A döntésre a [folyamatosan] beérkező igénylések elbírálását követően folyamatosan, de 
legkésőbb december 10-éig kerül sor. 
[– május 30., 
– szeptember 25., 

időpontokig kerül sor.] 
A[z 1.4.] 2.5.

– december 10. 

 pont szerinti működőképességet veszélyeztető esetben a döntés soron kívül történik. 
[1.8.]2.9. A támogatások önkormányzatonkénti összege az államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium [Nemzetgazdasági Minisztérium] és a [Belügyminisztérium honlap-
ján]helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjain kerül közzété-
telre. 
[1.9.]2.10. Az önkormányzat részére a támogatások átutalása a döntést követően soron kívül törté-
nik. 
[1.10.]2.11. A lakosságszámra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivata-
la adatait a 2010. január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni. 
 
[2. a]3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irá-
nyuló hitelfelvétel visszterhes [kamattámogatására] kamattámogatása, a pénzügyi gondnok 
díj[ár]a 
 
Előirányzat: 100,0 millió forint 
 
[2.1.]3.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a 
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben szabályozott 
eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A támogatás feltételeit a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és a támogatott önkormányzat közötti megállapodásban kell 
rögzíteni. 
[2.2.]3.2. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondno-
kok díjához állami támogatás vehető igénybe. 
A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emel-
kedését követően – a [Belügyminisztérium]helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik a 
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának 
egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján. 
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A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer fo-
rint, legfeljebb 3 000 ezer forint. 
 
Az e melléklet[ 1. és 2. pontjában]ben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési 
eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény szabályait nem kell alkalmazni.” 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

7. számú melléklet: Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 

előadó-művészeti szervezetek támogatása 

 205/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata 1. 
pont e) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 
évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi önkormányzatok 
által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatási előirányzata összesen: 
11 885,4 millió forint./ 

„e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályá-
zati támogatása 

 

 

 
ELŐIRÁNYZAT: 330,0 millió forint 

E támogatást a [Nemzeti Erőforrás Minisztérium] kultúráért felelős miniszter (a továbbiak-
ban:miniszter) pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támoga-
tott – az Emtv. alapján az V. kategóriába besorolt – szabadtéri színházak, illetve nemzeti és etnikai 
kisebbségi színházak igényelhetik. 
Az elosztásról – szakmai kuratórium javaslata alapján – a [kultúráért felelős] miniszter [(a továb-
biakban: miniszter)] dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.” 
 
 Indokolás a T/1498/721-15. számon. 

 

 
A módosító javaslatot: 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 205/2. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. 
rész 1. pont módosítását javasolja: 

 
ELŐIRÁNYZAT: [5 100,0] 3 409,8 

 
„1. Pedagógiai szakszolgálat 

millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200 000] 802 315 forint/fő/év” 

 Indokolás a T/1498/670. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/28. (670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/2. 
(670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/33. (670. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 205/7. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 
 

 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 205/3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont 
előirányzata módosítását javasolja: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/1. Pedagógiai szakszolgálat/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [5 100,0] 4 868,0 millió forint” 

 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 205/4. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont 
módosítását

 

 javasolja: 

/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
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„2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [1 491,0] 1 416,1 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 500 forint/fő/év 
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszer-
vezéséhez, továbbá szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság alapja a Közokt. 
tv. 20-21. §-ában és a 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú, a helyi önkormányzat által fenntar-
tott intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézmé-
nyekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2010/2011. 
tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve 
becsült, teljes munkaidőre átszámított [(időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevé-
telével számított) átlag]létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó ál-
tal engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzés-
ben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírása-
inak megfelelően használható fel.” 

 
 
 

A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont 
módosítását javasolja: 
 
„3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 
a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 
 
ELŐIRÁNYZAT: [1 443,0] 1 334,7 millió forint 

 

A támogatás az osztályfőnöki pótlékban részesülők 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közokta-
tási statisztikai tényleges, illetve a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma 
alapján igényelhető. 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő/év 

A támogatást a helyi önkormányzatok azok után az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmé-
nyekben osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után igényelhetik, akik a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 138/1992.(X. 8.) Korm. rendelet) 15. § (2) be-
kezdés a) pontja szerinti osztályfőnöki pótlékra jogosultak, és osztályfőnöki pótlékban részesülnek. 

A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009. február 
1-jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő [kötelező pótlékemelésre] kifizetésre használható fel. 
 
b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 
 
ELŐIRÁNYZAT: [877,5] 663,9  millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 000 forint/fő/év 
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A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmények-
ben azok után a közalkalmazottak után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégium nevelését vagy fejlesztő felkészítését, fejlesztő 
iskolai oktatását – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – vég-
zik és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján gyógypedagógiai 
pótlékra jogosultak, és gyógypedagógiai pótlékban részesülnek. 
A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesülők 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) köz-
oktatási statisztikai tényleges, illetve a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült lét-
száma alapján igényelhető[, és a]. 
 
A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 2009. január 1-
jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő [kötelező pótlékemelésre] kifizetésre használható fel. 
 
Az 1-3. pont alatti támogatások megállapítása az e törvény 3. melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) 
pontja szerint, elszámolása [a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján,] emellett a 
költségvetési évben e jogcímeken vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek 
figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2011. december 31-ei zárónappal kell 
elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljá-
rási rend szerint.” 

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/6. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. 
rész 3. pont lezáró szövege módosítását javasolja: 
 
„Az 1-[3]4. pont alatti támogatások elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alap-
ján, a költségvetési évben e jogcímeken vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költ-
ségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2011. december 31-ei zárónappal 
kell elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó 
eljárási rend szerint.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 
191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/9. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 205/7. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  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.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/28. (670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/2. 
(670. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/33. (670. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 205/2. (670. sz. jav. - 8.mell.I.r.1.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/670. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 

 205/8. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. 
rész kiegészítését javasolja a következő új 4. pont  felvételével: 
 
„4. Szakmai feladatok támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2 000  millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 750 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, gimná-
ziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pe-
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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 1 000 forint/fő/év összeggel a nevelési-
oktatási intézményekben az akkreditált iskolaadminisztrációs szoftver működését, beszerzését kell 
biztosítani.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/29. (671. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/3. 
(671. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 191/34. (671. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/671. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 205/9. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva  a T/1498/381. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/554. sz. ajánlás 28., 35., 36. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. 
rész kiegészítését javasolja a következő új 4. pont  felvételével: 
 
„4. Szakmai feladatok támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2 000 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 974 forint/fő/év 
 
A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, gimnázi-
umokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív peda-
gógiai 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 1 000 forint/fő összeggel valamelyik akkredi-
tált iskola - adminisztrációs szoftver működtetését, beszerzését kell biztosítani.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/2. (693. sz. jav. - 13.§(1)), 14/3. (693. sz. jav. - 37.§), 
16/1. (693. sz. jav. - 42.§(1)a)), 27/30. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4. cím13. alc), 35/4. (693. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8. cím1. alc), 
191/35. (693. sz. jav. - 3.mell.16.e)ec)), 192/4. (693. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.a)), 192/14. (693. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény.5.), 205/6. 
(693. sz. jav. - 8.mell.I.r.3.lez.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1498/693. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 
 205/10. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. 
pont módosítását javasolja: 

 

A támogatás 

 
/II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA/ 

„1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
 
ELŐIRÁNYZAT: 88 541,5 millió forint 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 37[/B]. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 
Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, a Szoctv. 55/A. § alapján adósságcsök-
kentési támogatásra, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra 
kifizetett összegek, valamint az Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áram-
fogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, 
 

 

b) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az 
utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának, 
 
c) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 36. §-a alapján a közcélú munka 2010. december hó-
napra járó, 2011. január hónapban kifizetendő munkabér és közterheinek 95%-ának, 

d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C. § (4) bekezdése 
alapján 2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő rendelkezésre állási támo-
gatásra, továbbá a Szoctv. [37] 35. § (1) bekezdése[, valamint a 37/C. § (4) bekezdése] alapján fo-
lyósított bérpótló [járandóságra] juttatásra kifizetett összegek 80%-ának, 
 
e) a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díjának, valamint a „Sikeres Ma-
gyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett 
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján 
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, 
 
f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a további-
akban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának 

 
A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és bér-
pótló [járandóság] juttatás

 
központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál. 

, a bentlakásos szociális intézményben lakó személyek időskorúak jára-
déka, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében az előirányzat igénybevétele a kifizetett 
ellátások 100%-a alapján történik. 
Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott 
szakértői díj vehető igénybe. 
Az előirányzatból támogatás igényelhető az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő 
módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint 
a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó 
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intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésé-
ről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kár-
pótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 
Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm. határo-
zatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a 
magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – hitel kamatterhé-
nek 100%-át visszaigényelhetik.” 

 
 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/11. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. 
pont 2. pont előirányzata módosítását javasolja: 

 

 
/2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása/ 

„ELŐIRÁNYZAT: [359,9] 363,3 millió forint” 
 
 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/12. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész elői-
rányzata módosítását javasolja: 

/III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [32 979,2] 31 048,8

 

 millió forint” 

 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 

 

 

 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
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 205/13. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész elői-
rányzata igénybevétel feltételei 1. pont 3.alpont módosítását javasolja: 

 

 
/1. A támogatás igénylésének általános feltételei/ 

„1.3. Amennyiben a - legkésőbb 2011. szeptember 1-jéig megalakult - többcélú kistérségi társulás 
2011. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1.-1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2011. 
szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2.1. pont alapján időarányos, de legfeljebb 10 havi tá-
mogatást, a 2.2.-2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet.” 

 
 
 

 
A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/14. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész elői-
rányzata igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 2. pont módosítását javasolja: 

– logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal, 

 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat/ 
 
„A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. § a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti 
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon el-
látottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési 
évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: 

- a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklete 6. és 7. pontjá-
ban meghatározottak figyelembevételével megszerzett [–] gyógytestnevelés esetén [a 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú mellékletének 6. és 7. pontjában meg-
határozott időkeretben] legalább heti két alkalommal, 
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011. évben legalább hat alka-
lommal, 

 

– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén 2011. évben legalább egy alkalommal, 
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 4/2010. (I. 
19.) OKM rendeletben meghatározott időkeretben. 

A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 
gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok eseté-
ben az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást 
lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesül-
nek, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 
Nevelési tanácsadás esetében a támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó, a nevelési tanácsadás fel-
adatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejlesztő foglalkoztatásban, terá-
piás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A 2011. évben legalább hat alkalommal tör-
ténő ellátásba a gyermek, a tanuló vizsgálata – melynek eredményeként az ellátásba vétel megálla-
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pításra kerül – nem számítható be, csak a szakvélemény alapján végzett tényleges fejlesztés, terápi-
ás gondozás. 
Logopédiai ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe – a 4/2010. (I. 19.) 
OKM rendelet 29. § (1) bekezdésének rendelkezése szerinti – a kizárólag az óvodai nevelésben 
részt vevő gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát szolgáló szűrővizsgálaton 
részt vevők. 
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenn-
tartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat, önkormányzati társulás 
vagy központi költségvetési szerv fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 4/2010. 
(I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek 
megfelelő intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett tagintézmények mű-
ködési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fej-
lesztési kiadásaihoz használható fel.” 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

 
 Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/15. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész elői-
rányzata igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont felvezető szövege módosítását javasolja: 

/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 

– időskorúak nappali intézményi ellátása, 

– fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, 

Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe venni, 
amikortól legalább két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelő – ellátá-
sában részt vesz. 

 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 

 
„A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális alap-
szolgáltatási feladatok közül legalább kettő biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 3.1. 
pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 
– családsegítés, 
– szociális étkeztetés, 
– házi segítségnyújtás, 

– pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, 

– hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában 
részt vesznek, és 
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkormányzat-
ok száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek. 

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra 
támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott 
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feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában 
részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 

 
 

A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/16. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész elői-
rányzata igénybevétel feltételei 2. pont 6. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 

– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak 
száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú 
kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában csak egy el-
látás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása/ 
 
„A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermekjólé-
ti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő szabályok 
3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a 
szerinti intézményi társulások útján lát el: 
– a gyermekjóléti szolgáltatás, 

– a gyermekek átmeneti gondozása. 

A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támo-
gatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott felté-
telek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában 
részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során 
felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadása-
ihoz használható fel.” 

 
 
 

 
A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/17. Borkai Zsolt képviselő - kapcsolódva  a T/1498/214-1. számú módosító javaslat-
hoz (T/1498/409. sz. ajánlás 647., 730., 731., 805., 888., 890., 894., 896., 931., 932. és 933. pontjai) 
-  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész Kiegészítő szabályok 1. pont 4. alpont módosítá-
sát javasolja: 
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„1.4. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3-[2.7.]2.8. pontjai szerinti támogatá-
sokat – azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa vállalt bármely 
olyan feladathoz, amelynek ellátásához a 2.2-[2.7.]2.8. pontok szerint normatív támogatásban része-
sült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást kizárólag az általa, valamint az 
intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő 
azon intézményekre fordíthatja, amelyek után támogatásban részesült. [A többcélú kistérségi tár-
sulás a 2.8. pont szerinti támogatást – a feladatra vonatkozó felhasználási szabályoknak meg-
felelően – kizárólag a belső ellenőrzési feladatok ellátására fordíthatja.]” 

A módosító javaslatot: 

 
 Indokolás a T/1498/700. számon. 
 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 205/18. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész Ki-
egészítő szabályok 1. pont 7. alpont módosítását javasolja: 
 
/1. Általános szabályok/ 
 
„1.7. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala adatait a 2010. január 1-jei állapot szerint, a települési önkormányzatok 
közigazgatási státuszát a [2010. augusztus] 2011. január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni. 
Az e fejezet szerinti támogatásokat a Tkt. tv. 2011. január 1-jén hatályos melléklete szerinti kistér-
ségekben megalakult többcélú kistérségi társulások igényelhetik.” 

 
 

A módosító javaslatot: 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/19. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész Ki-
egészítő szabályok 2. pont 1. alpont 4. pont módosítását javasolja: 
 
/2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal 
összefüggő szabályok/ 

 

/2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézmé-
nyi társulás e pont szerinti feltételeket teljesítő intézményt tart fenn, igényelheti a 2.2.1. pont szerin-
ti támogatásokat. Azon önkormányzatokat, melyek önállóan tartják fenn intézményeiket, kizárólag 
abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt 
vevő tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények teljesítik a Kiegészítő szabályok 2.1.1. a), il-
letve c) pontjai és a Kiegészítő szabályok 2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti feltételeket./ 
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„2.1.4. Nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1.1.-2.1.3. 
pontjai szerinti feltételeket teljesítő, 

– 2009. január 1-jét követően a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdése szerinti intézményátszervezésben 
érintett 

c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, általá-
nos iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt 
tart fenn. 

– 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásába ke-
rülő, továbbá 

közoktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók után, ha 
a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási intézmény 
székhelye szerinti településsel, vagy 
b) az általános iskolai feladatot is ellátó – intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által 
fenntartott – közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyamnál kevesebb 
évfolyammal működik, vagy 

A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatáro-
zott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásá-
ban részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 

 

 

A módosító javaslatot: 

 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 
 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

 
 

 205/20. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész Ki-
egészítő szabályok 2. pont 2. alpont felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„2.2. A Kiegészítő szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és általános isko-
lákat fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a pontban meghatározott 
esetekben – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intéz-
ményekbe járó gyermekek, tanulók után azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhe-
tő.” 

 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 

 

 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/21. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész Ki-
egészítő szabályok 2. pont 3. alpont 9. pont módosítását javasolja: 
 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
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/2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal 
összefüggő szabályok/ 

 
„2.3.9. Az óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után is igénybe vehető támogatás, akik 
2011. december 31-éig, vagy - a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén 

/2.3. A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a támogatás 
szempontjából:/ 

- felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési 
évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Azon gyermekek után, akik 
negyedik és ötödik életévüket betöltötték és a 2011/2012. nevelési évben legkésőbb december 31-
éig az óvodai nevelést igénybe veszik, szintén igényelhető a hozzájárulás.” 

 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja

 

 

 

: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205/22. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész Ki-
egészítő szabályok 3. pont 11. alpont módosítását javasolja: 

„3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.-2.6. pon-
tok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítő 
szolgáltató: 

 
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabá-
lyok/ 
 

– a 2.4. és 2.6. pontokban szereplő feladatok esetében legkésőbb [2010.] 2011. január 31-éig, 
– a 2.3. és 2.5. pontokban szereplő feladatok esetében az ott megjelölt feltételek szerint 

Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szük-
séges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott fel-
adatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. 
Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési engedély hatálybalépését követő hó-
nap első napja. 

 
 Indokolás a T/1498/711. számon. 

A módosító javaslatot: 

rendelkezik az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató te-
vékenységre külön jogszabály szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel. 

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további feltétele, 
hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a Kiegészítő szabályok 1.1. 
pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek).” 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 
 

 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 205/23. Varga Zoltán képviselő - kapcsolódva  a T/1498/400. számú módosító javaslathoz 
(T/1498/409. sz. ajánlás 103., 420. és 934. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
előirányzata módosítását javasolja: 

„IV. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 

 

ELŐIRÁNYZAT: [35 133,5] 38 633,5 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslatban a 8. számú melléklet IV. rész előirányzata tekintetében nem a 
módosítási szándéknak megfelelő összeg került átvezetésre. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (569. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6. cím), 36/3. (569. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.8. cím4. alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

 Indokolás a T/1498/569. számon. 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
 

 205/24. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei lezáró szövege módosítását javasolja: 
 

 
„A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívakkal jut-
tatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
Az állami támogatás [elszámolása] igénylése

/IV. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
/A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz elle-
ni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe./ 

 a 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 2010. november 30-
án hatályos állapota szerint illeti meg a fenntartót. Az elszámolás a költségvetési évben vállalt köte-
lezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolás-
nál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj elle-
nében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi – kötelezettségvál-
lalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás követ-
kező évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2012. június 30-áig használható 
fel.” 

 
 

 
A módosító javaslatot: 

- támogatja

Lásd a T/1498/711. sz. összefüggéseit a 14-1. pontban. 
 

 Indokolás a T/1498/711. számon. 

: a Költségvetési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

9. számú melléklet: A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése 

módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól 

 
 

 205/25. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet 4. pont címe mó-
dosítását javasolja: 
 
„4.A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüg-
gésben tételes elszámolás alapján a [nemzeti erőforrás]szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős mi-
niszter engedélyével túlléphető:” 

 Indokolás a T/1498/721-16. számon. 

 

 

 
A módosító javaslatot: 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 



- 239 - 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI........................................18 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK fejezet ...........................................................................22 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet ..................................................................................................23 

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet.......................................................63 

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet....................................................89 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezet .................................................128 

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet ...........194 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÖNKORMÁNYZATI FEJEZETI TARTALÉK..............................................220 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ 
TÁMOGATÁSAI...............................................................................................................................................224 
9. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI ALRENDSZER AZON ELŐIRÁNYZATAI, MELYEK 
TELJESÜLÉSE MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELTÉRHET AZ ELŐIRÁNYZATTÓL..................................238 

 
 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet ..............................................................................................18 

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet ...........................47 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet ...............................................................82 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet...........................................................................85 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet..............................................100 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet ............................................191 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSAI .....200 
4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA ..............................................................................................................208 
5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ 
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK...................................................................................................212 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET: HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT, ILLETVE 
TÁMOGATOTT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA........................................223 

 



 
III. rész 

 
 
A T/1498/554. számú ajánlás 120. és 123. pont felvezető szövege helyesen a következő: 
 
 
 120. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 12. jogcím módosítását javasolja: 
 
 
 123. Dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
20. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja: 
 
 
Budapest, 2010. december 16. 
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